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LỜI GIỚI THIỆU

Giao thông vận tải có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống 
và sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của mỗi quốc 
gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Giao thông là mạch máu của tổ 
chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các 
việc đình trệ”(1).

Suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ những 
người làm Giao thông vận tải Hải Dương đã đổ biết bao mồ hôi, công 
sức, trí, lực và xương máu của mình nối tiếp nhau để xây dựng nên 
truyền thống vẻ vang “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo”(2). Phục vụ 
kịp thời mọi nhu cầu cho sản xuất và chiến đấu, cho xây dựng và phát 
triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đời sống, 
sinh hoạt của nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện chủ 
trương “Tiêu thổ kháng chiến”(3) cùng với nhân dân, các chiến sỹ 
trên mặt trận giao thông vận tải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
mình nhằm ngăn cản bước tiến của địch. Suốt 9 năm kháng chiến, 

1 Trong bài “Công việc khẩn cấp bây giờ”, Bác Hồ viết ngày 5 tháng 11 năm 1946 - Hồ 
Chí Minh, toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội - 1984, tr.179.

2 Bác Hồ phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước của Ngành ngày 25 tháng 3 năm 1966 và 
trong quyết định của Quốc hội tuyên dương công trạng cho ngành Giao thông vận tải có 
ghi “ngành Giao thông vận tải đã dũng cảm, thông minh, sáng tạo lập nhiều thành tích 
xuất sắc trên mặt trận giao thông vận tải” - Lịch sử đường bộ Việt Nam, tr.144.

3 Ngày 16 tháng 1 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện tiêu thổ kháng 
chiến - Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam, NXB Giao thông vận tải, 1999, tr.156.
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Ngành đã cùng với quân dân cả nước vừa đánh giặc vừa đảm bảo 
giao thông, vận tải phục vụ cho chiến đấu và đời sống nhân dân góp 
phần vào việc hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến.

Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, các chiến 
sĩ giao thông vận tải đã ngày đêm lăn lộn trong mưa bom bão đạn của 
kẻ thù, dũng cảm, kiên cường trên mọi mặt trận giữ cho mạch máu 
giao thông thông suốt. Với quyết tâm: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Trên các tuyến đường, 
tuyến sông, bến cảng đã vang lên khẩu hiệu với lời thề son sắt: “Sống 
bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “mở đường mà 
đi, đánh địch mà tiến”. Hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống để giữ vững 
mạch máu giao thông thông suốt, vận tải liên tục góp phần làm nên 
chiến thắng lịch sử, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Đất nước thống nhất, ngành Giao thông vận tải Hải Dương bắt 
tay vào khôi phục, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông với tinh thần 
“Giao thông luôn đi trước một bước”; hàng loạt con đường, cây cầu 
hiện đại như Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 37, đường ô tô cao tốc 
Hà Nội - Hải Phòng, đường trục Bắc - Nam, cầu An Thái, cầu Hiệp 
Thượng, cầu Đá Vách, cầu Chanh, cầu Ràm, nút giao lập thể Quốc lộ 
5 với đường tỉnh 390, cầu Hàn... được xây dựng, cùng với hệ thống 
đường giao thông nông thôn được trải bê tông, trải nhựa vươn đến 
tận ngõ, xóm góp phần làm cho diện mạo Hải Dương khởi sắc, đổi 
mới. Chủ động, sáng tạo, tiến vững chắc, ngành Giao thông vận tải đã 
góp phần đặt nền tảng, cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải 
Dương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sở Giao thông vận tải Hải Dương biên soạn và trân trọng ra 
mắt cuốn sách “Lịch sử Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 1945-2015” để ghi lại chặng đường lịch sử 70 năm vẻ vang của 
Ngành, góp phần giáo dục và nâng cao ý thức tự hào về truyền thống; 
động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, nhất 
là thế hệ trẻ không ngừng phát huy truyền thống chiến đấu, lao động, 
sản xuất, đoàn kết quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai 
đoạn mới.
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Trong quá trình biên soạn không tránh được những thiếu sót, 
chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để bổ sung cho 
cuốn sách hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn các thế hệ cán bộ, các đồng chí lãnh đạo 
Ngành qua các thời kỳ, các cơ quan lưu trữ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
các sở, ban, ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công 
nhân lao động toàn Ngành đã giúp hoàn thành việc biên soạn và xuất 
bản cuốn sách trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này.

	 	 	 	 Hải	Dương,	tháng	8	năm	2015

 Lê Đình Long
 Tỉnh	ủy	viên,	Bí	thư	Đảng	ủy	 

Giám	đốc	Sở	Giao	thông	vận	tải	Hải	Dương
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Huân chương Độc lập hạng Nhất được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
trao tặng năm 2010

Huân chương Độc lập hạng Nhì được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
trao tặng năm 2005
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Huân chương Độc lập hạng Ba được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trao tặng năm 1996

Huân chương Lao động hạng Ba được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trao tặng tỉnh Hải Dương về thành tích phát triển giao thông nông thôn năm 2012
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Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
 tặng năm 2014

Bức Trướng Tỉnh ủy trao tặng  
năm 2010

Cờ thi đua Chính phủ trao tặng  
năm 2006

Bức Trướng Tỉnh ủy trao tặng  
năm 2015

Cờ thi đua Chính phủ trao tặng  
năm 2014
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Bằng khen Tỉnh ủy Hải Dương tặng năm 2006

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trao tặng giai đoạn 2011-2013
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Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
 tặng Công đoàn Ngành năm 2009

Bằng khen Tỉnh ủy Hải Dương tặng năm 2012
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Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng  
Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải năm 2014

Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng  
Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải năm 2004
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MỞ ĐẦU

Hải Dương nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, phía Bắc giáp 
tỉnh Bắc Giang; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình; phía Đông và Đông 
Nam giáp thành phố Hải Phòng; phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh 
Hưng Yên; phía Tây Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh; phía Đông Bắc giáp 
tỉnh Quảng Ninh.

Hải Dương hiện nay có diện tích tự nhiên là 1.651,85km2, dân số 
1.761.200 người (năm 2014). Có nhiều tuyến giao thông huyết mạch 
đi qua như: Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Lim - Hạ Long; 
Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 37, Quốc lộ 38, đường ô tô cao tốc 
Hà Nội - Hải Phòng đang xây dựng... Đặc biệt, Hải Dương nằm trong 
khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc; điểm trung chuyển giữa thành 
phố cảng Hải Phòng và tỉnh biên giới Quảng Ninh với thủ đô Hà Nội; 
hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Với vị trí đó, Hải Dương trở thành đầu mối giao lưu kinh tế, 
trung chuyển các luồng hàng hóa, trung tâm liên kết không gian phát 
triển kinh tế giữa khu vực nội địa và khu vực ven biển ở đồng bằng 
sông Hồng, trực tiếp liên kết không gian phát triển kinh tế của 5/7 địa 
phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đến năm 2015, hệ thống giao thông đường bộ có 6 tuyến Quốc lộ 
dài 164km; đường tỉnh có 17 tuyến dài 361km; đường đô thị có 311 
tuyến dài 231km; đường huyện có 130 tuyến dài 418km; đường xã 
có tổng chiều dài 1.311km và 5.202km đường thôn, xóm và đường 
ra đồng.

Có 02 tuyến đường sắt quốc gia đang hoạt động là tuyến đường 
sắt Hà Nội - Hải Phòng dài 45km và tuyến Kép - Hạ Long dài 13km, 
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ngoài ra còn có một tuyến đường sắt chuyên dùng Chí Linh - Phả Lại 
dài 15km.

Hệ thống sông của Hải Dương được chia thành các sông tự nhiên 
và kênh nội đồng. Các sông tự nhiên gồm: Sông Thái Bình, sông 
Gùa, sông Mía, sông Kinh Thầy, sông Hàn, sông Đá Vách (sông Mạo 
Khê), sông Kinh Môn (sông Rạng), sông Lai Vu, sông Văn Úc, sông 
Lạch Tray và sông Luộc. Kênh nội đồng bao gồm: Hệ thống Bắc 
Hưng Hải (với hai trục chính là kênh phía Bắc với tên sông Sặt dài 
62km; kênh phía Nam với tên sông Cửu An dài 51km); các kênh ở 
khu vực Chí Linh như kênh dẫn nước từ Phao Sơn xuống An Bài, 
sông Đông Mai chảy ra sông Kinh Thầy; khu vực huyện Thanh Hà 
có sông Hương chảy từ cống Tiền Trung ra sông Gùa.

Giao thông vận tải Hải Dương có vai trò rất quan trọng trong 
suốt chiều dài lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh 
tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng. Nhiều thành tích của ngành 
Giao thông vận tải Hải Dương được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đó 
là cả quá trình phát huy truyền thống anh hùng “Dũng cảm - Thông 
minh - Sáng tạo” của lớp lớp những người làm công tác giao thông 
vận tải.
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CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG  

TRƯỚC NĂM 1945

1. Giao thông vận tải trước khi thực dân Pháp xâm lược
1.1. Giao thông vận tải đường bộ

Theo các tài liệu lịch sử, hệ thống giao thông đường bộ ở nước 
ta nói chung và Hải Dương nói riêng được hình thành từ rất sớm. 
Thoạt đầu, do nền sản xuất tự cung, tự cấp theo từng vùng, từng khu 
vực nên đường bộ chỉ là những lối nhỏ nối liền giữa các thôn, xóm. 
Khi sản xuất phát triển, phát sinh nhu cầu trao đổi hàng hóa, đòi hỏi 
giao thông đường bộ cũng phải phát triển theo, từ đây hình thành 
các tuyến đường lớn hơn, nối liền các châu, quận(1). Khi đất nước 
trở thành quốc gia, đường sá có tính chất chiến lược, các triều đình 
phong kiến cho ghi chép, vẽ bản đồ, cắt đặt các chức quan trông nom, 
coi sóc(2); lúc cần thiết huy động hàng vạn dân phu đi đắp mới hoặc tu 
sửa. Trên các tuyến đường, các triều đình phong kiến cho xây dựng 
các cầu, cống bằng tre, gỗ, gạch, đá, làm các trạm dịch, trạm dừng 
nghỉ(3) hoặc mở đò ngang làm phương tiện vượt sông.

1 Tương đương với tỉnh, huyện ngày nay.
2 Thời nhà Trần đặt ra chức quan Tào Vận chuyên lo việc vận chuyển kiêm thông tin; thời nhà 

Nguyễn giao cho Bộ Công chịu trách nhiệm thực hiện việc xây dựng đường sá, cầu cống…
3 Thời tiền Lê đã có các trạm dịch để vận chuyển thư từ, công văn; thời nhà Trần xây dựng 

các trạm dừng chân trú nghỉ cho khách. Thời nhà Nguyễn ở Hải Dương có 03 trạm dịch 
là: Đông Mai (nay thuộc huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng); Đông Thượng (nay 
thuộc phường Cẩm Thượng - thành phố Hải Dương); Đông Bổng (nay thuộc xã Quang 
Minh - huyện Gia Lộc). Việc vận chuyển công văn, giấy tờ do các phu dịch thực hiện, công 
văn giấy tờ cho vào ống trạm, khi đến mỗi trạm người ta chuyển giao công văn cho nhau, 
ghi rõ ngày, giờ, địa điểm giao nhận. Nội dung thông tin nằm trong công văn, giấy tờ còn 
ống trạm chỉ có tác dụng như phong bì thư ngày nay. Bài trạm có tác dụng như dấu đi, đến 
để tiện cho việc làm thủ tục qua mỗi cung trạm giữa người giao và người nhận. 
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Từ thời Hùng Vương (thế kỷ thứ VII trước Công nguyên đến thế 
kỷ thứ III trước Công nguyên), trên đất Văn Lang đã có những tuyến 
đường đi từ Mê Linh tới Ích Châu (Trung Quốc). Đến đầu Công 
nguyên một số tuyến đường bộ đã được hình thành cho phép xe bánh 
gỗ do súc vật kéo chở người và đồ vật đi lại. Các triều đại phong kiến 
phương Bắc đã sử dụng những tuyến đường này đưa quân đến xâm 
lược nước ta. Bước vào thời kỳ Đại Việt (905-1858), hệ thống đường 
bộ ở nước ta được quan tâm mở rộng, tiêu biểu như: Đường “thượng	
đạo” (nghĩa là đường phía trên) từ kinh thành Thăng Long qua Gót, 
Hòa Bình, qua miền Thượng Du vào Thanh Hóa, Nghệ An - tiền thân 
Quốc lộ 6 hiện nay; đường “hạ	đạo” (nghĩa là đường phía dưới) sau 
này gọi là “đường	cái	quan” hay đường “thiên	lý” từ Thăng Long 
lên đến biên giới Việt Trung ở vị trí của tỉnh Lạng Sơn - tiền thân 
Quốc lộ 1 hiện nay; đường từ Bắc Ninh qua Phả Lại (qua Lục Đầu), 
ven theo bờ biển Quảng Ninh ngày nay, sang đất Trung Quốc - tiền 
thân Quốc lộ 18 hiện nay...

Đường thời kỳ này còn nhỏ, hẹp, đắp đất là chủ yếu. Cầu, cống 
chưa nhiều, chủ yếu vượt sông bằng đò ngang. Các tuyến đường 
chính gọi là “đường	cái	quan”, chiều rộng chỉ đủ cho người và xe 
súc vật đi lại. Các hương lộ(1) gọi là “đường	cái”. Ở những nơi có 
điều kiện kinh tế, qua nhiều thế hệ đóng góp tiền của, vật liệu, công 
lao động; trong đó, có đóng góp của những đôi trai gái khi kết hôn 
phải nộp “cheo”(2) đã làm được mặt đường bằng gạch nghiêng hoặc 
đá phiến ghép, những đoạn vượt sông nhỏ, kênh mương thường bắc 
cầu tre(3), cầu gỗ, xây cầu đá(4), cầu ngói hoặc xây cuốn gạch. Ở những 

1 Như đường liên thôn, liên xã ngày nay.
2 Giống như một khoản lệ phí hôn nhân.
3 Cầu tre thời kỳ này là những cây tre hoặc cau già bắc qua kênh, ngòi rộng khoảng 10m, 

có làm tay vịn.
4 Tiêu biểu như: Năm 1500 xây cầu Đôn Thư (cầu Tràng Thưa ngày nay, cầu được xây 

dựng bằng gỗ dài 94 tương đương 200m). Trên địa bàn Tứ Kỳ hiện nay còn nhiều cây cầu 
đá do bà Bổi Lạng (Xã Bình Lãng - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương) hảo tâm xây dựng vào 
thế kỷ XVII.
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làng, xã nghèo, đường thường nhỏ, hẹp, quanh co, ghập ghềnh, cây 
cối che khuất chỉ đủ để người và súc vật đi lại, vào mùa mưa mặt 
đường lầy lội, phân súc vật ngập ngụa mất vệ sinh, vào mùa khô mặt 
đường nứt nẻ, bụi bặm.

Về phương tiện vận chuyển, thời kỳ này chủ yếu là khiêng, gánh, 
vác, đội, địu, đeo. Sau đó, con người đã biết thuần phục súc vật như: 
trâu, ngựa, voi để cưỡi và chế tạo, sử dụng xe một bánh “xe	cút	kít”, 
xe hai bánh, bốn bánh bằng gỗ, kim loại để chuyên chở hàng hóa 
phục vụ cho mục đích dân sinh hoặc quân sự. Sử sách còn ghi lại 
nhiều sự kiện trâu, voi, ngựa được sử dụng để phục vụ chiến đấu 
và hậu cần trong các cuộc chiến đấu chống quân xâm lược phương 
Bắc. Bên cạnh xe súc vật kéo hoặc người kéo, các phương tiện như 
võng, cáng, kiệu(1)…cũng được sử dụng để vận chuyển, nhưng chủ 
yếu dùng cho vua, chúa, quan lại.

Cho đến năm 1910 hệ thống giao thông ở nước ta mới hình thành 
ở dạng “đường	mòn” chỉ có người đi bộ và đi ngựa qua lại (một số 
đoạn qua khu dân cư mới được mở rộng). Phương tiện đi lại thường 
là cáng hoặc kiệu, hành lý chủ yếu do phu khuân vác trên vai. Việc di 
chuyển của hành khách có hành lý thường phải đi thành đoàn. Việc 
vận chuyển thư từ, công văn rất khó khăn, chậm và bấp bênh thường 
do các trạm dịch đảm nhận.

1.2. Giao thông vận tải đường thủy

Với vị trí địa lý, Hải Dương có hệ thống sông ngòi khá dày đặc tạo 
nên mạng lưới đường thủy phong phú liên hoàn giữa các địa phương 
trong tỉnh và liên thông với đường sông của các tỉnh phía Bắc và các 
cảng biển (chỉ tính hệ thống sông tự nhiên đã có tới 305km). Những 

1 Các triều đại phong kiến quy định rất chặt chẽ về hoa văn, họa tiết, kết cấu và màu sắc 
các loại võng, lọng, xe, kiệu dành riêng cho vua, chúa, quan lại tương ứng với phẩm 
hàm, chức tước.
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con sông lớn dưới thời phong kiến như sông Thái Bình(1), sông Luộc(2) 

là hệ thống giao thông huyết mạch đóng vai trò quan trọng trong vận tải 
đường thủy (các công trình văn hoá và thủ công nghiệp thường được 
xây dựng ven sông). Các bến sông là nơi đi và đến của các phương tiện 
giao thông để nhận và trả khách, hàng hoá vận chuyển dọc hoặc ngang 
sông và là đầu mối giữa đường thuỷ và đường bộ. Có bến sông và đò 
ngang tất yếu có đường bộ đi qua. Nhiều tư liệu lịch sử cho thấy vận tải 
đường thủy ở Hải Dương phát triển rất sớm.

Trên hệ thống sông Thái Bình, từ lâu đời đã hình thành nhiều bến 
sông như:

Bến Lấu Khê trên Lục Đầu Giang và sông Kinh Thầy nay thuộc 
thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách. Nơi đây từ thời phong 
kiến đã xây dựng Đồn kiểm soát đường thủy.

Bến Linh Xá nay thuộc xã Nam Hưng, huyện Nam Sách. Cách 
bến Linh Xá không xa là vụng Trần Xá, nơi diễn ra Hội nghị Vương 
hầu, bách quan nhà Trần tháng 12 năm 1282(3).

Bến Linh Giàng (còn có tên là bến Gốm) nay thuộc xã Nhân Huệ, 
thị xã Chí Linh, đây là bến đò dọc, xưa thường rất đông khách, nhất 
là vào dịp hội đền Kiếp Bạc và đền Gốm.

1 Hệ thống sông Thái Bình bắt nguồn từ sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam. Sông 
Cầu dài 270km, bắt nguồn từ Bắc Kạn, Thái Nguyên; sông Thương dài 135km bắt nguồn 
từ Lạng Sơn, Bắc Giang; sông Lục Nam dài 170km bắt nguồn từ Lạng Sơn. Ba con sông 
hợp lưu tại Phả Lại (Chí Linh). Sông Thái Bình qua tỉnh Hải Dương tách thành sông 
Kinh Thày qua sông Bạch Đằng (Hải Phòng) đổ nước ra Biển Đông ở của Nam Triệu 
(Hải Phòng); sông Kinh Môn đổ nước ra sông Cấm (Hải Phòng). Dòng chính sông Thái 
Bình đổ ra cửa biển Thái Bình, Văn Úc và Lạch Tray (Hải Phòng).

2 Sông Luộc dài trên 70km, bắt đầu từ ngã ba Phương Trà (Hưng Yên) qua bến Hiệp 
(huyện Ninh Giang) ra Quý Cao (huyện Tứ Kỳ).

3 Theo Đại Việt sử ký toàn thư: “Mùa đông, tháng 10, Vua ngự ra bến Bình Than, đóng ở 
vụng Trần Xá, họp vương hầu và bách quan bàn kế công thủ và chia nhau đóng giữ nơi 
hiểm yếu”.



21

GIAI ĐOẠN 1945-2015

Bến Mỹ Xá (thuộc huyện Nam Sách), đối diện là làng Giám 
(huyện Cẩm Giàng - nay đã di chuyển)(1).

Các bến: Bến Bình (xưa là bến Hà Liễu) thuộc xã Thanh Quang, 
huyện Nam Sách; bến An Điền, ở đây có trạm kiểm soát đường sông 
nên còn gọi là bến Tuần; bến Mặc Động (còn gọi là bến Vạn) nay 
thuộc xã Tân Dân, thị xã Chí Linh; bến An Lưu nay thuộc huyện 
Kinh Môn; bến Tuần Mây nay thuộc xã Thượng Vũ, huyện Kim 
Thành; bến Thái (còn gọi là bến Dưỡng Thái)…

Trên sông Luộc có bến Trại nay thuộc xã Tiền Phong, huyện 
Thanh Miện; bến Chanh, bến Hiệp nay thuộc huyện Ninh Giang…

Về phương tiện, đầu tiên người Việt sử dụng phương tiện thô sơ 
như thuyền độc mộc, thuyền thúng, bè mảng được làm từ tre, gỗ, lau 
sậy, sau đó là thuyền đóng bằng ván gỗ và lợi dụng sức gió, nhất là 
gió mùa và thuỷ triều để di chuyển. Thuyền ván gỗ được đóng ở Đại 
Việt từ rất sớm, có thể từ đầu Công nguyên, năm 938 Ngô Quyền đã 
dùng chiến thuyền để tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. 
Đến thế kỷ thứ IX ta đã đóng được thuyền dài 20-30m, rộng 3-4m 
chở được 40-50 tấn(2).

Đến triều Lý, nhà Vua cho mở xưởng đóng thuyền lớn và đã 
xuất xưởng hàng trăm chiếc, có thuyền chứa được 200-300 người 
và lương thực. Trong triều đại nhà Trần, nhiều kiểu thuyền lớn phục 
vụ vận tải và thủy chiến được chế tạo. Thế kỷ thứ XIII, Trần Hưng 
Đạo đã dùng thủy binh tiêu diệt quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. 
Ở các triều đại Hậu Lê, Tây Sơn, Nguyễn, kỹ thuật đóng thuyền phát 
triển rất thịnh. Nhiều chiến thuyền được chế tạo như một pháo đài. 
Thời Gia Long (triều Nguyễn) đã chế tạo được chiến thuyền trang bị 
66 khẩu pháo cỡ nòng 14cm, dài 2,5m và chở được 100 lính chiến. 

1 Đây là bến xuất khẩu đồ gốm sầm uất suốt 2 thế kỷ (XV-XVI). Bến Mỹ Xá theo sông Kè 
Đá vào Chu Đậu, một trung trâm sản xuất gốm cao cấp xuất khẩu ở thế kỷ XV-XVI nổi 
tiếng một thời. Bản thân địa danh Chu Đậu cũng có nghĩa là bến thuyền xưa. Bến Mỹ Xá 
và sông Kè Đá nay đã mất.

2 Thế kỷ thứ IX, sử nhà Đường có chép: “An Nam chế tạo được thuyền mông đồng, có 32 
người chèo”.
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Triều đình nhà Nguyễn đã quy định các loại thuyền cũ, thuyền mới 
đều phải trình quan để cấp “bài	chí”	và quy định màu sơn mũi thuyền 
từng địa phương để dễ kiểm soát. Thời vua Thiệu Trị (triều Nguyễn), 
nhiều tàu chạy bằng hơi nước cỡ lớn được nhập từ nước ngoài về để 
tăng cường cho hạm đội thủy quân của triều đình.

Mặc dù những tài liệu lịch sử về sản xuất và sử dụng phương tiện 
vận tải thủy trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa được tìm thấy, nhưng 
căn cứ vào vị trí địa lý và vị thế của tỉnh Hải Dương trong khu vực 
phía Bắc qua các thời kỳ lịch sử trước đó, có thể khẳng định, giao 
thông vận tải đường thủy ở Hải Dương đã phát triển mạnh mẽ từ rất 
sớm, là phương thức vận tải chính thời phong kiến.

2. Giao thông vận tải từ khi thực dân Pháp xâm lược đến Cách mạng 
tháng Tám năm 1945

2.1. Giao thông vận tải phục vụ khai thác thuộc địa

Năm 1858, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam và từng 
bước thôn tính và thiết lập hệ thống chính quyền thực dân trên đất 
nước ta, biến Việt Nam từ một nước phong kiến lạc hậu, thành một 
nước thuộc địa nửa phong kiến. Năm 1873, Pháp đánh chiếm Hải 
Dương và 10 năm sau (năm 1883) chúng đã hoàn thành việc đặt ách 
cai trị trên toàn tỉnh(3).

Ngay sau khi triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước Pa-tơ-nốt(4) 
(năm 1884), thực dân Pháp đã quan tâm tới việc phát triển giao thông 
vận tải nhằm mục đích khai thác tài nguyên thiên nhiên và phục vụ 
đàn áp các cuộc nổi dậy đòi độc lập của nhân dân ta. Năm 1897, Toàn 
quyền Đông Dương là Pôn Đu-me, người khai sinh ra chính sách khai 
thác thuộc địa ở Đông Dương lần thứ nhất(5) đã không che giấu âm 

3 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Tập I, tr. 30. NXB Sự thật.
4 Nội dung cơ bản là khẳng định một lần nữa sự thống trị của Pháp ở Việt Nam: Nam Kỳ 

là thuộc địa của Pháp, Trung Kỳ và Bắc Kỳ hợp thành Vương quốc An Nam đặt dưới chế 
độ “bảo hộ” của Pháp.

5 Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất từ năm 1887-1914; lần thứ hai từ năm 1919-1929.
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mưu đen tối: “Xây	dựng	cho	Đông	Dương	…	một	hệ	thống	đường	
sắt,	đường	bộ,	sông	đào,	bến	cảng,	những	cái	cần	thiết	cho	việc	khai	
thác	xứ	Đông	Dương”.

Về tổ chức, bên cạnh bộ máy cai trị trung ương(1), ở cấp tỉnh thực 
dân Pháp thành lập các sở để quản lý và thực hiện các nhiệm vụ cụ 
thể; trong đó giao thông thuộc nhiệm vụ của Sở Công chính (quản 
lý giao thông, các công trình công cộng, đê điều ở địa phương). Do 
Sở Công chính quản lý việc làm đường và sửa chữa đường nên được 
nhiều người biết và thường gọi là Sở Lục lộ(2) (Lục lộ tức là đường 
bộ). Sở do kỹ sư người Pháp làm Giám đốc, dưới là Đốc công công 
trình và Giám sát viên công trình đều chịu sự quản lý trực tiếp của 
viên Công sứ và Phó Công sứ người Pháp. Giúp việc cho Giám đốc 
gồm 3 bộ phận: Bộ phận sửa chữa đường hỏa xa (đường sắt); bộ phận 
xây dựng và sửa chữa nhà công đường; bộ phận đắp hoặc sửa chữa 
đường, đê và các công trình công cộng. Việc làm mới hay sửa chữa 
đường đều do những người bị bắt đi phu thực hiện, có thời điểm số 
phu làm đường lên tới hàng vạn người.

2.1.1.	Giao	thông	vận	tải	đường	bộ

Từ khi Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 
nhất, giao thông vận tải phát triển khá nhanh. Từ hệ thống đường 
mòn dưới chế độ phong kiến được nâng cấp, mở rộng để cho xe ngựa 
đi lại, sau đó được rải đá, nắn tuyến và từng bước cứng hóa mặt các 
tuyến đường quan trọng. Hệ thống đường bộ lúc này được chia thành 
ba loại:

1 Khi vào Đông Dương, Pháp thành lập Liên bang gồm: Nam Kỳ (đứng đầu là Thống 
Đốc); Trung Kỳ, Lào và Cao Miên (đứng đầu là Khâm Sứ); Bắc Kỳ (đứng đầu là Thống 
Sứ). Giao thông vận tải là bộ phận trong ngành Công chính, đứng đầu Ngành là Tổng 
thanh tra Công chính.

2 Theo Nghị định ngày 13 tháng 02 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương quy định 
quyền hạn các sở trung ương và sở địa phương. Trụ sở của Sở Lục lộ Hải Dương chính 
là trụ sở Sở Giao thông vận tải ngày nay và hiện còn lưu giữ được ngôi nhà 2 tầng (Địa 
chỉ: 79 - Bạch Đằng - TP. Hải Dương).
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Đường thuộc địa: Là đường quan trọng xuyên quốc gia đi qua 
các nước Đông Dương do Liên bang xây dựng và quản lý;

Đường thuộc xứ: Là đường trong phạm vi xứ và nối liền các xứ 
với nhau do xứ (kỳ) xây dựng và quản lý;

Đường xâm nhập: Để khai thác tài nguyên thiên nhiên ở nhiều 
vùng và các đường phụ thuộc khác.

Ở Hải Dương, đến đầu thế kỷ thứ XX, mạng lưới đường bộ đã 
được hình thành. Hệ thống đường thuộc địa, thuộc xứ dài 362km hầu 
hết đảm bảo xe ô tô đi được trong mùa khô, giúp cho việc lưu thông 
khá nhanh chóng đến các địa điểm xa nhất trong tỉnh. Các thị trấn, 
phủ lỵ, huyện lỵ, các đồn bốt được liên lạc với tỉnh lỵ bằng những 
tuyến đường mặt rải đá hoặc đường đất đủ rộng để đi lại và vận 
chuyển bằng xe người kéo hoặc xe súc vật kéo. Đường thuộc địa số 5 
từ Hà Nội chạy dọc tỉnh qua các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, thị 
xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương), Nam Sách, Kim Thành 
xuống thành phố Hải Phòng được đưa vào sử dụng năm 1904; đường 
thuộc địa số 18 từ Hà Nội qua Bắc Ninh chạy qua Phả Lại, Đông 
Triều, Mạo Khê, Tràng Bạch đến Quảng Yên (Quảng Ninh) là hai 
tuyến đường được rải nhựa đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, các tuyến đường 
chính của tỉnh (đường thuộc xứ) như: 17A(1); 20A(2); 191, 194, 188(3)…
được hình thành và nâng cấp để đấu nối với các tuyến đường thuộc 
địa. Nền những tuyến đường này thường rộng từ 4,5-6m, mặt đường 
rải đá rộng từ 3-3,5m dày 10-12cm được thi công bằng thủ công là 
chủ yếu, lu dùng xe lăn do người hoặc trâu, bò kéo và đã bắt đầu 
sử dụng cơ giới như lu hơi nước từ 4-8 tấn; cầu cống vẫn làm bằng 

1 Nay là một phần Quốc lộ 37 (Quốc lộ 17A trước đây dài 119km, điểm đầu giao Quốc lộ 
1A tại Kép huyện Lạng Giang, Bắc Giang, điểm cuối tại Vĩnh Bảo - Hải Phòng).

2 Đường 20 gồm: 20A nay là đoạn đường tỉnh 392 đoạn từ Cầu Ràm (xã Nghĩa An) - Bóng 
- Chương - Phủ - Sặt. 20B nay là đường tỉnh 392B đoạn Chương - thị trấn Thanh Miện 
- Bến Trại.

3 Nay là đoạn đường tỉnh 391 (đoạn TP. Hải Dương - Quý Cao), 394 và 388 (đoạn Ngọ 
Dương, Hải Phòng - Quốc lộ 5).
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tre gỗ, gạch, đá sau này mới làm bằng bê tông(1). Hệ thống đường 
liên thôn, liên xã cũng đã được hình thành để đấu nối với mạng lưới 
đường chính, tuy nhiên mặt đường chưa được cải thiện vẫn là đường 
đắp đất.

Về phương tiện vận tải đường bộ, cuối thế kỷ XIX phương tiện 
vận tải thô sơ do người hoặc súc vật kéo vẫn còn phổ biến, đến năm 
1920 xe kéo tay bánh cao su mới được du nhập về Hải Dương. Đầu 
thế kỷ XX xe ô tô mới được nhập vào nước ta chủ yếu phục vụ cho 
các tầng lớp giàu có, quan lại và vào mục đích quân sự. Ở Hải Dương, 
giai đoạn đầu xe kéo tay được sử dụng là chủ yếu (kể cả chở khách 
đường dài đi Hà Nội, Hải Phòng …), những năm sau do xe xích lô, 
xe cơ giới phát triển mạnh mẽ, xe kéo tay nhanh chóng bị đào thải.

Đến năm 1925, các tuyến xe liên tỉnh từ Hải Dương đi Hà Nội, 
Hải Phòng, Quảng Yên (Quảng Ninh), Hưng Yên và các tuyến nội 
tỉnh từ Hải Dương đi Gia Lộc, phủ Ninh Giang (thị trấn Ninh Giang) 
phát triển nhanh chóng. Năm 1932, bến xe ô tô tại Hải Dương được 
khánh thành (hiện nay là Trung tâm triển lãm của tỉnh).

2.1.2.	Giao	thông	vận	tải	đường	sắt

Để phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa, thực dân Pháp rất 
quan tâm xây dựng mạng lưới đường sắt. Bắt đầu từ năm 1881, tuyến 

1 Đầu thị xã Hải Dương có cầu Cất (phải cất lên cho thuyền, bè qua lại).

Xe khách Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng (năm 1940).
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đường sắt đầu tiên từ Sài Gòn đi Mỹ Tho dài 71km được khởi công 
xây dựng ở nước ta, cho đến năm 1936 khi tuyến đường sắt xuyên 
Việt Nam được hoàn thành, cả nước đã có 5 tuyến đường sắt chính 
với tổng chiều dài 2.381km được đưa vào sử dụng. Trong đó, tuyến 
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng được đưa vào sử dụng năm 1904-
1905, dài hơn 100km với 14 ga, chạy qua địa phận tỉnh Hải Dương 
45km có các ga: Cẩm Giàng, Cao Xá, Hải Dương, Tiền Trung, Lai 
Khê, Phạm Xá và Phú Thái.

Trên địa bàn Hải Dương, để vận chuyển gạo và thuốc lá từ một 
trong những khu vực nông nghiệp màu mỡ nhất của miền Bắc cho các 
nhà máy chế biến tại phủ Ninh Giang, tháng 10 năm 1900 Pháp cho 
xây dựng tuyến đường sắt phủ Ninh Giang đi Kẻ Sặt và Cẩm Giàng. 
Tháng 3 năm 1903 hoàn thành 35km từ phủ Ninh Giang đi Kẻ Sặt 
và đến tháng 01 năm 1905 hoàn thành 7km đến Cẩm Giàng(1). Tháng 
10 năm 1914 tuyến đường sắt này phải dừng hoạt động do không đủ 
kinh phí sửa chữa, bảo trì vì thường xuyên bị lũ lụt gây hư hỏng và 
do nhiều nhà đầu tư địa phương tiếp tục vận chuyển gạo bằng đường 
sông. Đến năm 1925 thì dỡ bỏ tuyến đường sắt này.

2.1.3.	Giao	thông	vận	tải	đường	sông

1 Năm 1910, trên tuyến có 26 điểm dừng:
-  Huyện Ninh Giang gồm: Bến tre - Cảng đóng bằng tre trên sông Luộc thuộc thị trấn 

Ninh Giang (Km0+000); Phủ Ninh Giang (Km0+446); Chợ Vé (Km3+326) nay thuộc 
xã Đồng Tâm; Phố Chuối (Km4+320); Bói Giang (Km6+172) nay thuộc xã Tân Hương; 
Làng Bao hay Bạt (Km8+346); Phùng Xá/Bình Hoàng nay thuộc thôn 4 và thôn 2 xã 
Vạn Phúc; Tế Cầu hay Tệ Cầu (Km11+800) nay thuộc xã Hồng Đức;

-  Huyện Gia Lộc gồm: An Cư (Km12+972) nay thuộc xã Đức Xương; Họ Bóng 
(Km17+488); Chợ Bóng (Km17+326) nay thuộc xã Quang Minh; Cao Duệ hay Cầu 
Duệ (Km18+722) nay thuộc xã Nhật Tân;

-  Huyện Thanh Miện: Thanh Viên (Km21+297); Phạm Lâm (Km23+355) nay thuộc xã 
Đoàn Tùng; Bình Đê La Xá (Km25+149) nay thuộc xã Thanh Tùng;

-  Huyện Bình Giang gồm: Làng Nòn (Km26+450) nay thuộc xã Nhân Quyền; Lồi Dượng 
(Km28+197); Phủ (Km29+460); Mỹ Trạch (Km30+408) nay thuộc xã Bình Minh; Bá 
Đông hay Ba Đông (Km31+713) nay thuộc xã Bình Minh; Tráng Liệt (Km35+379); Kẻ 
Sặt (Km35+844);

-  Huyện Cẩm Giàng: Thi Văn (Km37+620); Đông Giao (Km38+860) nay thuộc xã Lương 
Điền; Cẩm Giàng (Km42+802) và đến điểm cuối gần ga Cẩm Giàng (Km42+900) để 
trao đổi với các đoàn tàu đi trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai.
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Thời kỳ Pháp thuộc, vận tải đường sông chiếm tỷ trọng lớn trong 
vận chuyển hàng hóa, hành khách (chủ yếu vẫn sử dụng các sông tự 
nhiên và sông đào đã có). Các tuyến thuộc hệ thống sông Thái Bình, 
sông Luộc đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, hành 
khách giữa các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và vận chuyển hàng hóa xuất 
khẩu ra cảng Hải Phòng.

Ngay từ năm 1887 đã có Công ty vận tải đường sông của Pháp 
mở tuyến chạy bằng thuyền máy từ Hải Phòng đi phủ Lạng Thương 
qua Hải Dương, tuyến Hải Dương - Hải Phòng, chạy bằng thuyền 

Bản đồ Đường sắt Ninh Giang - Cẩm Giàng (năm 1910).
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máy, chủ tàu là người Hoa, ngày có 2-3 chuyến đi về. Đến năm 1900, 
có thêm nhiều hãng vận tải đường sông của người Pháp, người Hoa, 
người Việt ra đời hoạt động trên các tuyến đường sông của tỉnh như: 
Hãng vận tải đường sông Sô Va Bắc Kỳ, hãng tàu Nguyễn Hữu Thu, 
hãng tàu Bạch Thái Bưởi. Các hãng vận tải của người Việt bị cạnh 
tranh khốc liệt bởi các hãng tàu của người Pháp do chính quyền thực 
dân bảo hộ(1).

Ở vùng nông thôn, thuyền gỗ, thuyền nan chạy bằng buồm, kéo 
dây vẫn còn là phương tiện chủ yếu để vận chuyển hàng hóa và hành 
khách lưu thông giữa các địa phương (vận chuyển hành khách thường 
kết hợp với vận chuyển hàng hóa). Tuy nhiên, do vận tải đường bộ, 
đường sắt và phương tiện thuyền máy phát triển nên việc vận chuyển 

1 Như hãng Bạch Thái Bưởi khai thác tuyến Hải Dương - Hải Phòng từ rất sớm nhưng do 
cạnh tranh không lành mạnh, bị chèn ép buộc phải phá sản.

Bến Phủ Ninh Giang (năm 1910).
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hàng hóa, hành khách bằng thuyền gỗ, thuyền nan dùng buồm và sức 
người giảm dần.

2.1.4.	Giao	thông	vận	tải	đường	không

Đầu thập kỷ 40 thế kỷ XX, một đường băng dã chiến được xây 
dựng tại khu vực đường Hồng Quang, thành phố Hải Dương hiện nay 
và đến đầu thập kỷ 50 thế kỷ thứ XX, thực dân Pháp cho xây dựng 
đường băng dã chiến tại thị trấn Ninh Giang. Các đường băng này 
được xây dựng chủ yếu phục vụ mục đích quân sự của thực dân Pháp.

2.2. Giao thông liên lạc phục vụ đấu tranh giành chính quyền

Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa 
để vơ vét tài nguyên, bóc lột sức lao động, cướp đoạt ruộng đất. 
Do quá trình tập trung khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (Hải 
Dương là một trong những tỉnh thuộc trung tâm khai thác khoáng sản 
lớn ở miền Bắc) mà đội ngũ công nhân Hải Dương phát triển nhanh 
chóng(1). Được sự giác ngộ, tuyên truyền, giáo dục của các nhà yêu 
nước, giai cấp công nhân ngày càng đoàn kết, phong trào đấu tranh 
nổ ra ở nhiều nơi (Hải Dương là tỉnh có phong trào đấu tranh cách 
mạng diễn ra sớm so với các tỉnh ở miền Bắc và cả nước).

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3 tháng 02 năm 1930) 
đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, đã cổ vũ phong 
trào cách mạng trong cả nước. Từ đây phong trào cách mạng đã có 
người lãnh đạo trở thành một cao trào mạnh mẽ; các cuộc đấu tranh, 
nổi dậy lan rộng khắp các nhà máy, hầm mỏ đến các vùng nông thôn. 
Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng công - nông Hải 
Dương, địch điên cuồng khủng bố, chúng tung mật thám lùng sục cán 
bộ, phá cơ sở cách mạng và các tổ chức Đảng mới thành lập(2).

1 Đến năm 1932, số công nhân ở Hải Dương lên tới hàng nghìn người. 
2 Tháng 02 năm 1930, Chi bộ mỏ than Mạo Khê (lúc này vẫn thuộc địa phận tỉnh Hải 

Dương) và đầu tháng 3 năm 1930, Chi bộ Đọ Xá (Chí Linh) được thành lập. Đây là hai 
Chi bộ Đảng được thành lập đầu tiên của tỉnh.
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Ở Hải Dương, vượt qua muôn vàn khó khăn, giao thông liên lạc 
vẫn được duy trì; nhiệm vụ đưa đón, dẫn đường các đồng chí lãnh 
đạo của Đảng về hoạt động, xây dựng cơ sở cách mạng đã vượt qua 
được hệ thống mật thám, chỉ điểm, đồn bốt của kẻ thù; các tài liệu, 
truyền đơn phục vụ tuyên truyền giác ngộ cách mạng và đấu tranh 
cách mạng được đưa đến quần chúng nhân dân như: Đưa được Báo 
Mỏ Than tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin đến công nhân mỏ than 
Mạo Khê, Hồng Quảng; đưa truyền đơn in bằng thạch ở Đọ Xá bí 
mật rải khắp các nơi trong vùng… đã góp phần đưa cách mạng Hải 
Dương ngày càng lớn mạnh. Ngày 10 tháng 6 năm 1940 tại Tạ Xá 
(nay là thôn Đầu, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách) Ban Tỉnh ủy lâm 
thời tỉnh Hải Dương được thành lập đánh dấu bước trưởng thành và 
phát triển mới của phong trào cách mạng Hải Dương.

Sau khi thực dân Pháp đầu hàng phát xít Nhật cuối năm 1940, 
nhân dân ta phải chịu một cổ hai tròng. Bên cạnh thực hiện chính 
sách vơ vét, bóc lột dã man, bắt nông dân ta nhổ lúa trồng đay, thầu 
dầu, lạc nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh lâu dài, thực dân Pháp và 
phát xít Nhật tăng cường các cuộc khủng bố, truy lùng, tìm bắt, đàn 
áp các cơ sở của Đảng. Từ cuối năm 1940 đến đầu năm 1941, nhiều 
cán bộ của ta bị bắt, nhiều cơ sở cách mạng bị phá, nhiệm vụ giao 
thông liên lạc giai đoạn này là cấp bách hóa trang, bảo vệ cất giấu tài 
liệu và quy định ám hiệu liên lạc; đồng thời chuyển những cán bộ bị 
lộ đi nơi khác.

Trước tình hình trên, đầu năm 1942, Ban cán sự Liên tỉnh B(1) đã 
cử cán bộ về Hải Dương chắp mối và khôi phục lại các cơ sở cách 
mạng; đặc biệt là giúp đỡ phong trào cách mạng Hải Dương trong 
việc truyền đạt chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh của Đảng 
(lấy chùa Cả thôn Dưỡng Thái, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành 
làm nơi liên lạc, in truyền đơn, tài liệu cung cấp cho các cơ sở trong 
vùng; nhiều tài liệu, báo chí cách mạng, trong đó có báo	Cứu	Quốc, 

1 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương (tháng 11 năm 1939), Xứ ủy Bắc Kỳ có chủ 
trương thành lập Liên tỉnh B gồm các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Kiến An, 
Hòn Gai, Quảng Yên và tăng cường cán bộ về chỉ đạo, xây dựng, củng cố cơ sở cách 
mạng các địa phương.
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Cờ	Giải	Phóng	 thời kỳ này được sử dụng như một vũ khí sắc bén 
trong công tác tuyên truyền đường lối cứu nước của Đảng), nhờ vậy 
phong trào cách mạng ở Hải Dương được khôi phục và đến tháng 6 
năm 1945 phát triển lên một giai đoạn mới - giai đoạn tiền khởi nghĩa.

Chớp thời cơ phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, ngày 15 tháng 
8 năm 1945, Tỉnh ủy quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành 
chính quyền. Công tác giao thông liên lạc trở lên khẩn trương vì thế 
Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo: Đồng chí bí thư Tỉnh bộ Việt Minh, bí thư 
Huyện bộ Việt Minh và cán bộ Việt Minh xã trực tiếp phụ trách bộ 
phận này.

Từ ngày 17 đến 22 tháng 8 năm 1945 các cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền trên địa bàn tỉnh hoàn thành thắng lợi. Ngày 25 tháng 8 
năm 1945, Ủy ban Cách mạng lâm thời ra mắt, tuyên bố xóa bỏ chính 
quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng các cấp trong toàn tỉnh.
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CHƯƠNG II
GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG  

TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
(1945-1954)

1. Giao thông vận tải tham gia xây dựng và củng cố chính quyền
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28 tháng 8 năm 

1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ 
lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 13 bộ; trong đó Bộ Giao 
thông công chính nay là Bộ Giao thông vận tải do ông Đào Trọng 
Kim thành viên Chính phủ, kỹ sư giao thông công chính, một nhân sĩ 
yêu nước được cử giữ chức Bộ trưởng. Ngày 02 tháng 9 năm 1945 tại 
Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và ra mắt Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ đây 
lịch sử dân tộc Việt Nam mở sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên 
nhân dân lao động làm chủ đất nước.

Ở tỉnh ta, thực hiện Sắc lệnh số 63/SL ngày 22 tháng 11 năm 
1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Cách mạng lâm thời các cấp 
đổi thành Ủy ban hành chính. Ngày 6 tháng 01 năm 1946, nhân dân 
tỉnh Hải Dương đã tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội lần đầu tiên. 
Ngày 26 tháng 4 năm 1946 toàn tỉnh đi bầu cử Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh và cấp xã(1), sau đó Hội đồng nhân dân bầu ra Ủy ban hành 
chính cùng cấp.

1 Theo Sắc lệnh số 63/SL không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện. Ủy ban hành chính 
cấp huyện do đại biểu Hội đồng nhân dân các xã trong huyện bầu tại địa phương.
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Cùng với ổn định tổ chức bộ máy hành chính các cấp, bộ máy 
giúp việc cũng được kiện toàn hết sức gọn nhẹ. Bộ phận giao thông 
liên lạc thuộc Tỉnh ủy có trước Cách mạng tháng Tám được kiện 
toàn để phục vụ cấp ủy và chính quyền (nhiệm vụ là chuyển công 
văn, tài liệu từ trung ương về tỉnh, xuống huyện, xã và ngược lại). Bộ 
phận bưu chính được thành lập trên cơ sở những nhân viên còn lại 
của Sở dây thép do chính quyền cũ để lại để phục vụ chuyển thư từ, 
công văn thông thường đáp ứng nhu cầu thư tín hàng ngày của nhân 
dân, bộ phận này do ông Nguyễn Văn Thanh phụ trách(1). Ngoài ra, 
Bộ phận giao thông liên lạc thời kỳ này còn phục vụ chiến dịch xây 
dựng “Quỹ	độc	lập”, “Quỹ	vệ	quốc	đoàn”, “Tuần	lễ	vàng” để giải 
quyết khó khăn về tài chính, thành lập các đoàn thể nông hội, công 
hội, thanh niên, phụ nữ cứu quốc của tỉnh…, các hoạt động của đội 
ngũ những người làm công tác giao thông liên lạc đã kịp thời phục vụ 
tốt nhiệm vụ cách mạng của Tỉnh ủy và đời sống nhân dân sau Cách 
mạng tháng Tám.

2. Giao thông vận tải trong kháng chiến chống thực dân Pháp
Đầu năm 1946, các nước đế quốc dàn xếp để thực dân Pháp đưa 

quân ra miền Bắc thay quân đội Tưởng, mục đích để Pháp chiếm lại 
Đông Dương. Trước mưu đồ của đế quốc, Đảng ta chủ trương hòa 
hoãn, dàn xếp với thực dân Pháp để đuổi quân Tưởng về nước(2); 
đồng thời dành thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến chống thực 
dân Pháp. Cuối tháng 4 năm 1946 quân Tưởng rút khỏi địa bàn Hải 
Dương, quân Pháp kéo vào, chúng tiến hành chia quân chiếm đóng ở 
các vị trí quan trọng trên đường 5, thị xã Hải Dương và thị trấn Phả 
Lại. Tại thị xã Hải Dương, 300 quân Pháp đóng ở Trường Con gái 
(nay là Trường tiểu học Võ Thị Sáu), nhà Nông Khố, cầu Phú Lương 
và Nhà máy Chai.

1 Lịch sử Bưu điện tỉnh Hải Dương 1930-2000, tr.40.
2 Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Hiệp định sơ bộ đồng ý cho 

15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho 200.000 quân Trung Hoa Quốc dân đảng 
(quân Tưởng) để giải giáp quân Nhật. Pháp hứa sẽ rút hết quân trong thời hạn 5 năm, 
mỗi năm rút 3.000 quân.
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Biết rõ dã tâm của thực dân Pháp, Tỉnh ủy vừa chỉ đạo công tác 
ngoại giao với quân đội Pháp, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt 
cho kháng chiến chống thực dân Pháp. Thực hiện chủ trương của 
Đảng, giao thông vận tải Hải Dương trong giai đoạn này tập trung: 
Phá hoại cầu, đường, ngăn chặn quân địch tiến quân đánh chiếm các 
vùng tự do, các căn cứ kháng chiến với âm mưu đánh nhanh thắng 
nhanh; thiết lập các đường dây giao liên, giữ giao thông liên lạc thông 
suốt phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; vận tải hàng hoá giữa 
vùng tự do và vùng địch tạm chiếm, vận chuyển lương thực, quân đội 
tham gia các chiến dịch tấn công địch.

2.1. Kìm chân địch, chuẩn bị kháng chiến

Để kìm chân địch, nhân dân nhiều địa phương đổ ra đường biểu 
tình phản đối, bất hợp tác với quân Pháp, tổ chức phá một số đoạn của 
các tuyến đường 17 (nay là Quốc lộ 37), đường 20, đường 5; cưa cây 
cối ngả xuống đường, mang giường, tủ, bàn ghế, gạch, đá, tre, gỗ... ra 
đường phố cản bước tiến của chúng.

Một sự kiện đối với Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 1946, sau 
thời gian đi thăm và đàm phán ở Pháp, trên đường từ Hải Phòng về 
thủ đô Hà Nội bằng đường sắt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân 
tại ga Lai Khê và ga Hải Dương. Ở ga Hải Dương, Người đã nhắc 
nhở: “Chúng	ta	phải	tỉnh	táo	đề	phòng	âm	mưu	xâm	lược	của	thực	
dân	Pháp,	phải	chuẩn	bị	đầy	đủ	lực	lượng,	tinh	thần,	vũ	khí	để	sẵn	
sàng	chiến	đấu	đề	phòng	những	hành	động	bội	ước	của	quân	thù”.

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 1946, công tác chuẩn bị 
cho cuộc kháng chiến ở Hải Dương được tiến hành khẩn trương hơn. 
Thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến(1), ở thị xã Hải Dương, 
Ninh Giang, các công sự, nhà ga, nhà điện, Ty tuyên truyền, Ủy ban 
hành chính được gài mìn sẵn, khi cần sẽ cho nổ để tiêu hủy. Ta chuẩn 
bị phá các cầu Lai Vu, Phú Lương, Ghẽ và những cầu nhỏ gần thị xã. 
Nhân dân ở các thị xã Hải Dương, Ninh Giang được vận động triệt để 

1 Là một phương pháp chiến thuật quân sự khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa 
điểm phá hủy tất cả những thứ địch quân có thể sử dụng được - (theo wikipedia).



36

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

tản cư, tiêu thổ kháng chiến, thực hiện “Vườn	không,	nhà	trống”, lực 
lượng tự vệ đục phá tường nhà nọ thông nhà kia để làm giao thông 
hào, đào công sự, đắp ụ chiến đấu. Ở các huyện, lực lượng tự vệ và 
quần chúng nhân dân cũng chuẩn bị sẵn sàng cho kháng chiến, nhiều 
nơi rào làng, cắm bãi cọc chống quân nhảy dù, đào công sự, giao 
thông hào và chuẩn bị vũ khí.

2.2. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. 
Ngày 16 tháng 01 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng 
bào thực hiện tiêu thổ kháng chiến: “Đánh	 thì	 phải	 phá	 hoại.	 Ta	
không	phá	thì	Pháp	cũng	phá.	Nếu	ta	không	phá	đường,	phá	cống,	
lấp	sông,	lấp	ngòi,	nếu	ta	không	phá	những	nhà	cửa	kiên	cố	mà	Pháp	
có	thể	dùng	làm	căn	cứ,	thì	Pháp	sẽ	đem	tàu	thủy,	xe	tăng	đến	đánh	
ta,	và	chúng	sẽ	đốt	nhà	cướp	bóc	sạch	trơn.	Vì	vậy,	ta	phải	phá	trước,	
cho	Pháp	không	dùng	được.	Dù	ta	muốn	để	cống,	để	đường,	để	nhà	
mà	dùng,	cũng	không	dùng	được,	vì	Pháp	sẽ	chiếm	hết,	phá	hết.	Bây	
giờ	ta	phải	phá	đi,	để	chặn	Pháp	lại,	không	cho	chúng	tiến	lên,	không	
cho	chúng	lợi	dụng…”(1)

Cùng với cả nước, nhân dân Hải Dương tích cực hưởng ứng Lời 
kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 01 năm 1947, Tỉnh ủy và 
Ủy ban bảo vệ(2) đã họp hội nghị để triển khai tiêu thổ kháng chiến. 
Nhân dân trong tỉnh, nhất là nhân dân các xã ven đường 5, đường sắt 
thuộc các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Bình 
Giang đã sẵn sàng hy sinh tài sản, nhà cửa, quyết không hợp tác với 
địch, chặt cây ngả vào lòng đường, phá đường giao thông. Các xã dọc 
các tuyến đường 20, 17, 18, 183… sẵn sàng phá sập cầu, cống, đào 
đắp chướng ngại vật ngăn cản giao thông của địch. Trong những năm 
1947 đến 1949 nhân dân các địa phương đã giúp đỡ và phối hợp với 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr.25
2 Cuối tháng 11 năm 1946, Ủy ban bảo vệ (sau đổi thành Ủy ban kháng chiến) từ tỉnh đến 

xã được thành lập để chuẩn bị kháng chiến. Như vậy, tỉnh Hải Dương có Ủy ban hành 
chính và Ủy ban bảo vệ.
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lực lượng bộ đội và du kích các huyện ven đường 5, đường sắt Hà 
Nội - Hải Phòng liên tục đánh phá giao thông.

Ngày 25 tháng 4 năm 1947, lực lượng bộ đội chủ lực kết hợp với 
du kích địa phương chặn đánh đoàn tàu hỏa của địch tại thôn Lương 
Xá, xã Kim Lương, huyện Kinh Thành làm lật đổ 25 toa xe, diệt 40 
tên địch.

Ngày 4 tháng 5 năm 1947, lực lượng dân quân du kích Mao Điền, 
huyện Cẩm Giàng tổ chức đánh địa lôi trên đoạn đường qua xã diệt 3 
xe và 38 tên địch. Đây là trận đánh địa lôi phá đường giao thông đầu 
tiên của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương.

Ngày 6 tháng 6 năm 1947, các chiến sĩ huyện Kim Thành lần đầu 
tổ chức đánh địa lôi đường sắt tại khu vực gần ga Phạm Xá diệt đoàn 
tàu 38 toa, một đầu máy, làm chết 12 tên địch và gây thương tích cho 
21 tên khác.

Trong các năm 1946 đến 1947, địch không dám đi lại trên đường 
5 vào ban đêm. Đến 11 giờ đêm những đoàn xe vận tải của địch từ 
Hải Phòng đi Hà Nội và ngược lại về tới Hải Dương thì đỗ lại vườn 
hoa Bảo Đại (nay là Quảng trường Độc lập), ngã tư Đông Thị, ngã 6, 
chờ đến sáng mới xuất hành. Mỗi đoàn xe vận chuyển thường gồm 
có các xe ô tô chở hàng đi cùng xe quân sự chở đạn dược, lương thực. 
Các đoàn xe quân sự bao giờ cũng có một xe thiết giáp áp tải vì lo sợ 
bị phục kích của bộ đội và du kích đường 5.

Đầu năm 1948, thực hiện chủ trương phát động phong trào chiến 
tranh du kích, cắt đứt đường sắt, đường 5, phá hoại việc cơ động 
và nguồn phương tiện chiến tranh của địch, Huyện ủy và Huyện 
đội Kim Thành lên kế hoạch tổ chức một lực lượng lớn nhằm phá 
hủy toàn bộ đoạn đường sắt qua địa bàn huyện. Đêm ngày 4 tháng 
02 năm 1948, các xã trong huyện đồng loạt tấn công, phá hỏng hầu 
như toàn bộ đoạn đường sắt qua huyện Kim Thành và làm đường 
sắt Hà Nội - Hải Phòng ngừng hoạt động trong ba tuần liền. Phong 
trào “Sấm	đường	5” bắt đầu từ đây.
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Ngày 17 tháng 5 năm 1948, quân và dân tỉnh Hải Dương mở đợt 
tổng công kích đường 5 lần thứ nhất. Cuối năm 1948 và trong năm 
1949, du kích huyện Cẩm Giàng, Kim Thành mở nhiều trận đánh phá 
giao thông đường bộ để cản bước tiến của địch.

Cuối năm 1949, Tỉnh ủy chỉ đạo “Tổng	phá	hoại	đường	sắt”. 
Vũ khí chủ yếu được sử dụng là thủ pháo (lựu đạn), đánh tập trung 
theo hiệu lệnh thống nhất. Trong thời gian ngắn ta đã phá hỏng 13km 
đường sắt, làm tê liệt tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng trong 8 
ngày liền.

Chiến tranh càng lan rộng, công tác phá hỏng đường giao thông 
càng được tăng cường. Trên các trục đường chính như đường số 5, 
đường 18, ta phá nhiều đoạn san bằng mặt ruộng, có chỗ sâu thành 
ao. Nhiều cây to ven đường được hạ xuống. Các cầu, cống kiên cố bị 
phá gần hết. Trên tuyến đường 5, ta phá, địch lại sửa chữa. Địch cố 
gắng đảm bảo giao thông giữa Hà Nội - Hải Phòng.

Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, phối 
hợp với các lực lượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và 
dân ta đã mở nhiều trận “Tổng	công	kích” đánh phá đường 5. Hàng 
vạn lượt nhân dân cùng với lực lượng vũ trang đã san phẳng nhiều vị 
trí của địch trên tuyến đường 5, diệt xe quân sự, đánh đổ nhiều đoàn 
tàu, bóc gần hết đường sắt, làm tê liệt tuyến đường giao thông vận tải 
Hà Nội - Hải Phòng. Vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm của 
địch bị ùn đọng tại cảng Hải Phòng, không thể vận chuyển cho Hà 
Nội và các chiến trường phía Bắc.

Nhiều tuyến đường liên tỉnh khác cũng phá hỏng để ngăn cản 
địch. Các tuyến đường liên huyện hầu như bị phá bằng mặt ruộng, chỉ 
để một lối đi nhỏ rộng khoảng 70-80cm. Hầu hết các cầu, cống lớn 
bị ta phá hỏng, thay bằng cầu tre. Trên các đường đê, quân ta đắp ụ, 
ngăn cản địch và đề phòng lũ lụt.

Trong giai đoạn này đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có 
thành tích, xuất sắc trong phá hoại đường giao thông của địch như 
quân và dân huyện Kim Thành, huyện Cẩm Giàng. Từ năm 1946 đến 
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năm 1954, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thòa ở xã Đại 
Đức, huyện Kim Thành đã 60 lần trực tiếp đánh phá tàu địch, được 
mệnh danh là “vua	đánh	mìn”. Nữ đồng chí Nguyễn Thị Ái, huyện 
Kim Thành, giật mìn đánh đổ tàu hỏa diệt 30 tên địch,…

Trên đường thủy, ngày 25 tháng 3 năm 1948 bộ đội huyện Thanh 
Hà đã đánh chìm 01 ca nô tại đoạn sông từ Lại Xá (xã Thanh Thủy) 
đi Bá Nha (xã Hợp Đức). Ở nhiều đoạn sông trong tỉnh, quân và dân 
ta xây dựng kè, đóng cọc tre, cọc gỗ, bện con rồng bằng rơm, rạ thả 
xuống sông… để ngăn không cho tàu địch đi lại.

Hoạt động đánh phá giao thông vận tải của địch trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương đã ngăn chặn quân Pháp cung cấp lương thực, thực phẩm, 
đạn dược cho các vùng bị địch tạm chiếm, các chiến trường ở phía 
Bắc; ngăn chặn việc tiếp viện, hậu cần cho cứ điểm Điện Biên Phủ.

Về vận tải, mặc dù ở các địa phương, đường bộ bị phá hỏng, 
đường sông bị ngăn chặn để phục vụ kháng chiến nhưng hàng vạn 
dân công hỏa tuyến đã được huy động để gồng gánh, thồ bằng xe đạp 
lương thực, quân trang, quân dụng phục vụ các chiến trường trọng 
điểm. Hàng nông sản từ vùng tự do, chiến khu du kích được nông 
dân, tư thương vận chuyển bằng đường sông, gồng gánh theo đường 
bộ ra vùng bị địch tạm chiếm để trao đổi và ngược lại hàng công 
nghiệp từ vùng bị địch tạm chiếm được đưa vào vùng tự do. Mạch 
máu giao thông vận tải vẫn hoạt động phục vụ các nhu cầu của nhân 
dân và phục vụ kháng chiến.

Về giao thông liên lạc, sau khi rút khỏi thị xã Hải Dương về căn 
cứ an toàn tại làng Thông, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tháng 
4 năm 1947 , Tỉnh ủy đã chấp hành chủ trương của Trung ương, thành 
lập Ban giao thông kháng chiến tỉnh Hải Dương trên cơ sở tiếp thu từ 
Bộ phận giao thông liên lạc giai đoạn trước gồm 10 đồng chí và 3 em 
thiếu niên làm công tác liên lạc từ Ban đến Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy 
ban hành chính tỉnh, đồng chí Dư Văn Chãi được cử làm Trưởng Ban, 
Chi bộ Đảng gồm 7 đảng viên do đồng chí Nguyễn Bá Tích làm Bí 
thư. Ở cấp huyện thành lập Ban giao thông kháng chiến huyện (toàn 
tỉnh có 11/12 huyện, trừ thị xã Hải Dương), mỗi xã có một cán bộ 
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phụ trách giao thông(1). Giao thông liên lạc được tổ chức thành đường 
dây từ Trung ương tới các tỉnh lân cận và Hải Dương; giữa Tỉnh ủy, 
Ủy ban hành chính tỉnh và các cơ quan của Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh; giữa tỉnh với các địa phương, đáp ứng yêu cầu về thông tin 
liên lạc phục vụ kháng chiến.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, 
kết thúc oanh liệt cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của 
quân và dân ta. Ngày 20 tháng 7 năm 1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ về 
đình chỉ chiến tranh ở Đông Dương được ký kết, miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng. Ở Hải Dương, thực dân Pháp được tạm trú thêm trong thời 
gian 100 ngày tại thị xã Hải Dương và 300 ngày ở một số nơi thuộc hai 
huyện Kinh Môn và Kim Thành để chờ rút hết về nước qua cảng Hải 
Phòng. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy đã tiếp tục lãnh đạo các lực lượng 
cách mạng đấu tranh làm tan rã hàng ngũ của địch; đồng thời chuẩn bị 
các điều kiện để tiếp quản thị xã Hải Dương và toàn tỉnh một cách an 
toàn. Ngày 30 tháng 10 năm 1954, tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi thị 
xã Hải Dương, quân ta tiến vào tiếp quản thị xã một cách nhanh chóng 
và an toàn, Hải Dương hoàn toàn được giải phóng.

1 Cuối năm 1948, đồng chí Bùi Công Chất (Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng) làm Trưởng 
Ban thay đồng chí Dư Văn Chãi. Năm 1950 thành lập Ty Bưu điện Hải Dương do đồng 
chí Bùi Công Chất làm Trưởng ty. Năm 1953, đồng chí Bùi Công Chất hy sinh, đồng chí 
Nguyễn Văn Hướng được Tỉnh ủy điều động giữ chức Trưởng ty Bưu điện - Vô tuyến điện 
Hải Dương (Tháng 6 năm 1951 đổi tên thành Ty Bưu điện - Vô tuyến điện). Theo Quyết 
định số 17/QĐ ngày 6 tháng 02 năm 1954 của Bộ Giao thông Công chính, Bộ phận giao 
thông kháng chiến tỉnh được tách ra khỏi Ty Bưu điện - Vô tuyến điện. Thực hiện Đề án 
“Sửa đổi và tăng cường tổ chức ngành công chính ngày nay” của Bộ Giao thông công 
chính ban hành năm 1954, tỉnh Hải Dương thành lập Phòng Công chính tỉnh để phụ trách 
các công tác giao thông, vận tải, thủy lợi và chuẩn bị các điều kiện tiếp quản Ty Công chính 
của thực dân Pháp. Phụ trách Phòng Công chính tỉnh là đồng chí Bùi Văn Ấu.

Những tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi thị xã Hải Dương (Cầu Phú Lương, năm 1954).
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CHƯƠNG III
GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG THỜI KỲ  

KHÔI PHỤC, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG HÒA BÌNH 
(1955-1965)

1. Kiện toàn bộ máy giao thông vận tải
Cùng với các lực lượng vào tiếp quản thị xã Hải Dương, Phòng 

Công chính tỉnh được giao tiếp quản Ty Công chính thực dân Pháp 
để lại(1) do đồng chí Bùi Văn Ấu phụ trách. Khi tiếp quản, hệ thống 
đường liên tỉnh, liên huyện phần lớn rải đá, đường liên xã, liên thôn 
chỉ là đường đất, công tác duy tu bảo dưỡng chủ yếu vá ổ gà bằng thủ 
công dùng búa, đầm, cuốc, xẻng; máy móc thi công đường chỉ có 1 xe 
lu cỡ nhỏ. Vận tải hàng hóa đường bộ chỉ có xe bò, vận chuyển hành 
khách có một số ít ô tô buýt cỡ nhỏ của tư nhân đảm nhiệm (đường 
ngắn thì có xe kéo tay hoặc xích lô, xe ngựa), vượt sông hầu hết bằng 
đò ngang của tư nhân, trừ một vài bến có phà gỗ. Vận tải đường thủy 
chủ yếu bằng thuyền đinh(2) của tư nhân.

Ngày 01 tháng 12 năm 1955, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban 
hành Nghị quyết về “Chương	trình	công	tác	năm	1956”; trong đó 
có nhiệm vụ kiện toàn các Ty chuyên môn của tỉnh, Ty Công chính 
được đổi tên thành Ty Giao thông Hải Dương. Tổ chức bộ máy của 
Ty Giao thông Hải Dương khi mới thành lập gồm 5 bộ phận: Bộ 
phận thủ trưởng, Hành chính, Tài vụ, Vận tải, Quản lý đường sá. Phụ 

1 Báo cáo Hội nghị vận tải tỉnh Hải Dương họp ngày 30 tháng 11 năm 1954, đề tên cơ 
quan chủ trì là Ty Công chính Hải Dương. 

2 Một loại thuyền lớn bằng gỗ.
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trách là đồng chí Bùi Văn Tuyết. Năm 1957, Ty được kiện toàn gồm 
7 bộ phận: Bộ phận thủ trưởng, Hành chính, Tài vụ, Vận tải, Quản lý 
đường sá, Cung Tài và Kho xưởng. Tổng số cán bộ công nhân viên là 
240 người, Trưởng Ty là đồng chí Bùi Văn Tuyết. Ở cấp huyện, tiến 
hành thành lập Hạt Công chính để phụ trách các công trình đường, 
sông nông(1), đê điều sông trong. Cấp xã có một cán bộ phụ trách 
đường, sông nông, đê điều, cán bộ này thuộc thành viên Ban kinh tế 
xã thuộc Ủy ban hành chính xã.

Giai đoạn 1960-1965 Ty Giao thông vận tải Hải Dương được bổ 
sung ba đồng chí Phó trưởng Ty(2); đồng thời thành lập thêm một số 
bộ phận mới gồm: Đội công trình; đội đảm bảo giao thông; cảng Tiên 
Kiều; đoàn thuyền khu 4 và một loạt bến phà. Số cán bộ được tỉnh 
điều động về là 185 đồng chí, số công nhân mới bổ sung trên 1.000 
người.

2. Giai đoạn 1955-1957
Năm 1955, miền Bắc bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến 

tranh, từng bước khôi phục kinh tế. Giao thông vận tải Hải Dương 
đứng trước nhiệm vụ hết sức khó khăn, vừa phải sửa chữa đường, 
cầu, cống đảm bảo giao thông thông suốt, vừa phải tổ chức việc quản 
lý giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh phù hợp với chế độ mới trong 
bối cảnh hầu hết hệ thống giao thông đã bị phá hủy trong 9 năm 
kháng chiến trường kỳ, phương tiện vận tải và phương tiện vượt sông 
còn rất ít.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giao thông vận tải trong giai 
đoạn 1955-1957 là sửa chữa, khôi phục nền đường, mặt đường các 
tuyến đường 5, 17, 18, 20, 39ngang(3), 183, 190, 191, 192(4),… Sửa 

1 Chưa rõ loại sông gì.
2 Đồng chí Nguyễn Xuân Hãnh năm 1960, Phạm Tải năm 1964, Mạc Thành Long năm 

1965.
3 Nay là Quốc lộ 38B đoạn thị trấn Thanh Miện - Cầu Tràng (Hưng Yên).
4 Từ ngã ba Quán Nghiên (Gia Xuyên) - Phố Rỗ - Cầu Gỗ - Tràng Thưa - Bóng - Đê Triệu 

- Đò Nuồi - Tiêu Lâm - Đê Cổ Ngựa.
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chữa, làm mới cầu, cống, bến phà trên các tuyến đường Trung ương 
và tỉnh quản lý; tập trung thanh thải các chướng ngại vật, mở rộng 
luồng lạch trên các tuyến sông để phương tiện vận tải thủy đi lại 
thuận tiện, tránh tai nạn, chìm đắm. Bắt đầu từ năm 1956, các biện 
pháp tổ chức lại và quản lý các phương tiện vận tải đường bộ, đường 
sông được thực hiện.

2.1. Khôi phục giao thông vận tải đường bộ

Sau ngày giải phóng, trên địa bàn tỉnh có 19 tuyến đường bộ, 7 
bến phà và một số cầu, cống bằng thép, bê tông cốt thép, gỗ. Công tác 
vượt sông sử dụng phà gỗ 8 tấn chưa có canô kèm mà dùng cáp căng 
qua sông và kéo phà bằng tay (dùng con khoẳm gỗ).

Ngành Giao thông vận tải tiến hành xây dựng lực lượng, áp dụng 
phương pháp quản lý mới như thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng theo 
kế hoạch, thực hiện khoán việc cho người lao động và tiến hành đăng 
ký phương tiện và tổ chức lại sản xuất cho lực lượng vận tải. Trong 
3 năm (1955-1957), ngành Giao thông vận tải đã đào đắp được hàng 
chục vạn mét khối nền đường, sửa chữa hàng trăm kilômét mặt các 
đường số 5, 17, 18, 20, 39-ngang, 183, 190, 191, 192…, sửa chữa các 
cầu cũ, làm các bến phà An Thái, Tuần Mây.

Cũng trong giai đoạn này, ngành Giao thông vận tải đã tổ chức 
được 2 tổ vận tải hàng hóa đường bộ với 22 xe ô tô, trọng tải 63,6 tấn, 
gồm các loại xe ô tô trọng tải 1,4-2,5 tấn và 2,5-4,0 tấn và 2 tổ vận tải 
hành khách với 26 xe ô tô tổng 597 ghế ngồi; trong đó, 01 tổ vận tải 
hành khách chạy tuyến Hải Dương - Hà Nội, Hải Dương - Hải Phòng 
và 01 tổ chạy tuyến Hải Dương - Ninh Giang.

Đầu năm 1956, ở thị xã Hải Dương có 3 xe taxi với 27 ghế, 
nhưng đến cuối năm chỉ còn 01 xe. Ngoài ra, còn 140 xe xích lô, tập 
trung chủ yếu ở thị xã Hải Dương, thị xã Ninh Giang, các thị trấn 
Nam Sách, Kẻ Sặt, Chợ Nứa,… được sắp xếp vào Công đoàn xe xích 
lô do Công đoàn thị xã Hải Dương trực tiếp quản lý. Một tổ xe ngựa 
với 24 xe được thành lập để vận chuyển hành khách từ thị xã Hải 
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Dương đi Gia Lộc, Cẩm Giàng, Lai Khê, Thanh Hà, Hưng Yên,… 
và ngược lại.

Năm 1957, lực lượng sửa chữa cơ khí và xây dựng công trình 
giao thông thuộc Ty Giao thông vận tải bắt đầu hình thành. Trong 
năm 1957, bộ phận kho - xưởng đã đóng mới được 01 xe ô tô, sửa 
chữa một số ca nô, máy nổ, ô tô, sản xuất hàng tấn đinh thuyền, 
bulông, bích câu và sản xuất bệ, thùng xe, lan can cầu và các dụng cụ 
làm đường khác. Bộ phận sửa chữa đường đã sửa chữa, làm mới bến 
phà, cầu, sửa chữa và tu bổ các đường 5, 17, 183 và sơn phao tiêu, 
biển báo,... Những bộ phận này là hạt giống đầu tiên của các đơn vị 
xây dựng, quản lý đường bộ và công nghiệp giao thông vận tải sau 
này của tỉnh.

2.2. Khôi phục giao thông vận tải đường sông

Năm 1956, lần đầu tiên các hộ vận tải thuyền buồm trên địa bàn 
tỉnh được tổ chức thành 10 đoàn với 199 thuyền, tổng trọng tải trên 
1.146 tấn. Trong đó, ở thị xã Hải Dương và hai huyện Chí Linh, 
Thanh Hà mỗi địa phương có 2 đoàn, còn lại các huyện Thanh Miện, 
Ninh Giang, Bình Giang, Kinh Môn mỗi huyện có 1 đoàn. Đoàn vận 
tải của xã Tân Việt, huyện Thanh Hà là đoàn thuyền lớn nhất tỉnh với 
41 thuyền, tổng trọng tải 464,8 tấn.

Quản lý Đoàn vận tải gồm Đoàn trưởng, 1 hoặc 2 Đoàn phó. Mỗi 
Đoàn được chia thành nhiều tổ. Một số đoàn vừa làm vận tải vừa 
buôn bán.

Ngoài các đoàn thuyền nói trên, còn có 87 thuyền với tổng trọng 
tải 327,6 tấn đăng ký buôn bán ở các bến Hàn (Nam Sách), bến Trại 
(Thanh Miện), thị xã Hải Dương và thị xã Ninh Giang. Một số thuyền 
vận chuyển hành khách theo đường sông từ thị xã Hải Dương đi 
Chàng, Chũ (tỉnh Bắc Giang), từ Ninh Giang, Thanh Hà đi Hải Phòng 
và ngược lại. Các đò ngang tại các bến quan trọng như bến Bình (Chí 
Linh), An Lưu (Kinh Môn), bến Hàn (Nam Sách),... được khôi phục, 
đi vào hoạt động.
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Trong 3 năm, mặc dù số lượng còn ít, phương tiện còn thô sơ 
và bước đầu mới được tổ chức theo hình thức mới, nhưng lực lượng 
vận tải đường sông đã vận chuyển được trên 210 nghìn tấn hàng, 30 
nghìn lượt hành khách. Đặc biệt trong thời gian này, lực lượng vận 
tải đường sông tỉnh Hải Dương đã tham gia vận chuyển hàng nghìn 
tấn gạo, muối, than, củi và các nhu yếu phẩm khác cho các thành phố 
mới được giải phóng, điều hòa lương thực, góp phần ổn định đời sống 
của nhân dân các vùng mới được tự do.

2.3. Khôi phục giao thông vận tải đường sắt

Ngay sau khi hòa bình lập lại, Trung ương Đảng, Chính phủ và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương khôi phục và đẩy mạnh hoạt 
động của các tuyến đường sắt. Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải 
Phòng, ta tiếp quản đến đâu tiến hành khôi phục và đưa vào sử dụng 
ngay đến đó. Ngày 29 tháng 10 năm 1954, quân ta đã tiếp quản ga 
Cẩm Giàng sau đó đến ga Hải Dương, Phạm Xá…Ngày 13 tháng 5 
năm 1955, quân ta tiến vào tiếp quản thành phố Hải Phòng và ga Hải 
Phòng. Sáng ngày 14 tháng 5 năm 1955 toàn tuyến đường sắt Hà Nội 
- Hải Phòng được khôi phục và đi vào hoạt động.

Sau 3 năm (1955-1957) thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế, 
giao thông vận tải của tỉnh đã có bước tiến bộ. Mạng lưới giao thông 
đường sông và đường bộ bước đầu được phục hồi. Lực lượng vận 
tải được tổ chức thành đoàn, đội theo hình thức mới. Công tác kế 
hoạch hóa bước đầu được áp dụng, góp phần tiết kiệm kinh phí, vật 
tư, lao động trong công tác duy tu, bảo dưỡng đường, cầu, cống, 
đời sống của công nhân được cải thiện. Năm 1957, tổng khối lượng 
vận tải hàng hóa đạt trên 171 nghìn tấn và vận chuyển hành khách 
đạt gần 325 ngàn hành khách. Trong đó, vận tải hàng hóa đường bộ 
chiếm 41,5%, đường sông chiếm 58,5%. Vận tải hành khách đường 
bộ chiếm 95%, đường sông chiếm 5%.

3. Giai đoạn 1958-1960
Từ năm 1958, cả nước bước vào thực hiện kế hoạch 3 năm 

(1958-1960) cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội nhằm đưa miền 
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Bắc từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngành Giao thông vận tải 
của tỉnh lúc này vừa phải tiếp tục củng cố phát triển mạng lưới giao 
thông đã bị tàn phá nặng nề trong những năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp và phát triển phương tiện vận tải các loại, vừa phải 
cải tạo xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh thiếu thốn vật tư, phương tiện, thiết bị, kinh phí 
và bộ máy quản lý vừa được củng cố, Ty Giao thông vận tải được 
giao quản lý 14 tuyến đường bộ với 480km, 1.317m cầu các loại, 7 
bến phà và 400km đường sông. Nhiệm vụ lúc đó là phải đáp ứng nhu 
cầu phát triển công nghiệp, quốc phòng và tạo đà tiến lên hiện đại.

Trong 3 năm 1958-1960, ngoài nhiệm vụ vận tải phục vụ nông 
nghiệp, thương nghiệp, lực lượng vận tải Hải Dương còn phải thực 
hiện một khối lượng lớn vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng Nhà máy 
Sứ Hải Dương, Nhà máy xay Ninh Giang, Công trường đại thủy nông 
Bắc Hưng Hải…Nhiều tuyến đường, cầu, cống đã được khôi phục 
và nâng cấp. Lực lượng vận tải đường sông có giảm sút, nhưng lực 
lượng vận tải đường bộ phát triển tương đối nhanh. Đến hết năm 
1960, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt trên 609 nghìn tấn, tăng 
gần gấp 10 lần so với năm 1955 và tăng hơn 2 lần so với năm 1958. 
Trong đó, lực lượng vận tải quốc doanh đã chiếm 21,2% khối lượng 
vận tải chung, còn lại khu vực ngoài quốc doanh (công tư hợp doanh, 
tư nhân) chiếm 78,8%. Vận tải đường bộ vận chuyển chiếm 46%, 
đường sông chiếm 54% khối lượng hàng hóa. Khối lượng hành khách 
đạt 263.660 lượt người, tăng hơn 3 lần so với năm 1955 và bằng 
81,2% năm 1958, giảm 18,8%. Trong đó, đường bộ vận chuyển 96% 
số lượng hành khách, còn lại đường sông vận chuyển 4%.

Lực lượng vận tải hàng hóa đường bộ quốc doanh bước đầu 
được hình thành, tỉ trọng trong khối lượng vận chuyển hàng hóa đã 
tăng từ 8,8% năm 1957 lên 21,2% năm 1960. Tuy vậy, trong lĩnh 
vực vận tải đường sông vẫn do tư nhân thực hiện là chính. Đây là 
giai đoạn đặt nền móng cho phát triển lực lượng vận tải quốc doanh 
và hợp tác xã sau này.
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Trong giai đoạn này, tỉnh cử lực lượng thanh niên xung phong 
sát cánh cùng với quân và dân cao nguyên đá bắt tay vào phá núi 
mở tuyến đường Hạnh Phúc nối liền Đồng Văn - Mèo Vạc, tỉnh  
Hà Giang.

3.1. Củng cố và phát triển giao thông đường bộ

Trong 3 năm đã tiến hành củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng giao 
thông phục vụ vận tải đường bộ(1). Phương tiện vận tải đường bộ có 
nhiều biến động. Số xe ô tô vận tải do quốc doanh, công tư hợp doanh(2) 
và xe vận tải của các cơ quan, xí nghiệp tăng từ 43 xe với tổng trọng tải 
122 tấn năm 1958 lên 89 xe với tổng trọng tải 219 tấn vào năm 1960. 
Số xe ô tô vận chuyển hành khách và taxi giảm từ 33 xe xuống còn 19 
chiếc (nguyên nhân là do chất lượng xe ngày càng kém, không có phụ 
tùng thay thế). Phương tiện vận tải thô sơ như xe ngựa, xe bò, xe đạp 
thồ, xe bò đẩy tay tăng từ 46 tấn trọng tải lên 96 tấn.

Ngành công nghiệp giao thông vận tải của tỉnh bắt đầu nhen 
nhóm từ hoạt động của đơn vị kho - xưởng. Thời gian này, đơn vị 
kho - xưởng của Ty Giao thông vận tải mới đủ năng lực sửa chữa nhỏ 
và sửa chữa lớn khoảng 3 ô tô, 2 máy canô, 4 phà và sản xuất cọc 
tiêu, biển báo.

3.2. Củng cố và phát triển giao thông vận tải đường thủy

Các tuyến đường sông chính trên địa bàn tỉnh bước đầu được 
khôi phục. Tiến hành nhổ 256 cột tại khu vực cầu Phú Lương, cầu Lai 
Vu để thanh thải chướng ngại vật, mở rộng luồng lạch đường sông.

1 Láng nhựa 29km trên đường 5, 186. Rải đá dăm 52km trên các đường 17, 18, 20, 190, 
191. Đào đắp trên 500 nghìn m3 đất, đá trên các đường 17, 18, 17bắc, 17dư (Ninh Giang 
đi Quý Cao), 20, 183, 190, 191, 186. Bắc 75,3m cầu gỗ, cầu bê tông trên đường 18, 
17bắc, 183, 185, 200. Sửa chữa cầu đường, đặt cống vòm, cống lu trên các đường 5, 17, 
17bắc,18, 20, 186, 188, 189... Đóng mới 5 phà cho các bến phà Triều, Bía, Tuần Mây. 
Đóng mới 1 ca nô bến Phả Lại và 1 phà dự trữ. 

2 Thực hiện cải tạo tư bản tư nhân, thành lập Xí nghiệp Hợp doanh ô tô Hải Dương ban 
đầu có 34 xe tải, 10 xe khách là xe của tư bản gồm các loại xe: Ford, GMC, Bodge…
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Phương tiện vận tải đường sông có biến động nhiều. Thuyền gỗ 
tăng từ 185 chiếc với tổng trọng tải 2.087 tấn năm 1958 lên đến 268 
chiếc với tổng trọng tải 3.550 tấn năm 1958. Tuy vậy, đến cuối năm 
1960 do nhiều thuyền hỏng không có gỗ để sửa chữa, phải thanh lý; 
một số thuyền nhỏ được chuyển về cho các hợp tác xã nông nghiệp. 
Chỉ còn 197 chiếc với tổng trọng tải 2.537 tấn và 8 xà lan với tổng 
trọng tải 480 tấn, 1 booc(1) trọng tải 70 tấn tiếp tục tham gia vận tải 
công cộng.

Sau ba năm thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế, hàn gắn vết 
thương chiến tranh, Hải Dương thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ 
quan trọng, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải.

4. Giai đoạn 1961-1965
Phương hướng và nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải tỉnh Hải 

Dương trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã được khẳng định trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V: “Tích	cực	phát	triển	công	
tác	giao	thông	vận	tải	để	thỏa	mãn	các	yêu	cầu	về	sản	xuất,	đi	lại,	trị	
an,	kết	hợp	chặt	chẽ	với	thủy	lợi,	mở	thêm	những	tuyến	vận	chuyển	mới	
bằng	đường	thủy,	đường	bộ,	tích	cực	hướng	dẫn	phát	triển	các	phương	
tiện	vận	tải	thô	sơ,	giúp	cho	việc	giải	phóng	đôi	vai	ở	các	hợp	tác	xã	
nông	nghiệp,	củng	cố	mở	rộng	thêm	mạng	lưới	giao	thông	chính,	tăng	
cường	số	lượng	và	chất	lượng	phương	tiện	cơ	giới”.

4.1. Giao thông vận tải đường bộ

Giai đoạn này đường bộ được phân cấp do Trung ương và địa 
phương quản lý. Trung ương quản lý 4 tuyến đường trên địa bàn 
tỉnh gồm:

- Đường 5: lưu lượng xe 300 chiếc/ngày. Đắp nền đường đạt tiêu 
chuẩn cấp 3, láng nhựa các đoạn tuyến còn lại. Cải tạo cầu, cống đạt 
tải trọng H10, chuẩn bị điều kiện cần thiết để nắn tuyến vòng ra ngoài 
thị xã Hải Dương.

1 Phao nổi trung chuyển hàng hóa được bao kín.
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- Đường 17: Từ thị xã Ninh Giang qua thị xã Hải Dương lên đến 
Phả Lại, huyện Chí Linh nối với tỉnh Bắc Giang được nâng cấp lên 
đường cấp 4, những đoạn chưa láng nhựa sẽ từng bước được nâng 
cấp. Trong đó, ưu tiên đầu tư chuyển tuyến Phả Lại - Linh Xá theo 
đường mới, cải tạo các cầu đã có, chuẩn bị bắc cầu Bía, cải tạo tháo 
dỡ cầu Quý Cao.

- Đường 18: Lưu lượng xe 39 chiếc/ngày, chủ yếu phục vụ vận 
chuyển than từ các mỏ than Mạo Khê, Tràng Bạch, đất cao lanh và 
nông sản của các nông trường quốc doanh Chí Linh, Sao Đỏ. Cải tạo 
các cầu, bỏ ngầm, xây dựng một số cầu, cống mới, rải đá nhiều tuyến,

- Đường 186: Từ Lai Khê đến Đông Triều, toàn tuyến cơ bản đã 
được rải nhựa, rộng 4,2m, nâng cấp lên đường cấp 4, láng nhựa các 
đoạn còn lại, cải tạo các cầu, cống trên đường.

Đường do địa phương quản lý gồm 14 tuyến: 17dư(1), 20, 38, 
39ngang, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191... đều được nâng 
cấp, đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển công nghiệp, nông 
nghiệp ở các địa phương trong tỉnh.

Ngay năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (năm 1961), 
công tác giao thông vận tải đã có bước phát triển tích cực. Trong năm 
1961, để củng cố các tuyến đường chính như 5, 17, 18, 186, 20, Hải 
Dương đã đào đắp được gần 80 nghìn m3 nền đường, rải đá và láng 
nhựa được gần 60 nghìn m2 mặt đường, sửa chữa nhiều cầu cống trên 
các tuyến đường. Công tác khảo sát, thiết kế đường bộ bước đầu đã 
đạt được một số kết quả. Trong đó, khảo sát, thiết kế mở rộng các 
đường 5, 17, 18 ra khổ 7m và thiết kế chuyển tuyến đường 17bắc(2) từ 
Linh Xá đi Bình Giang thuộc huyện Chí Linh.

Về vận tải, phương tiện vận tải bằng ô tô của tỉnh giai đoạn này 
không có nhiều thay đổi về số lượng, ngược lại các loại phương tiện 

1 Nay là đường tỉnh 391 đoạn Quý Cao - thị trấn Ninh Giang.
2 Nay là đường tỉnh 398 (đoạn ra phà Đồng Việt - Yên Dũng, Bắc Giang).
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vận tải nhỏ, thô sơ lại có sự phát triển nhanh(1). Khối lượng hàng 
hóa vận tải từ 1961-1965 tăng 216,6% (tăng thêm 138.000 tấn). 
Số lượng hành khách vận tải giai đoạn này tăng 179% (tăng thêm 
240.883 lượt).

4.2. Giao thông vận tải đường thủy

Trên địa bàn tỉnh có 482km đường sông, bao gồm đường sông 
do tỉnh quản lý và đường sông do Trung ương ủy thác. Việc thanh 
thải chướng ngại vật, giải phóng luồng lạch tiếp tục được thực hiện 
trên các sông Luộc, Kinh Thầy đảm bảo thuyền bè lưu thông an toàn, 
tránh mắc cạn, chìm đắm.

1 Năm 1965, toàn tỉnh có 228 xe bò kéo, 169 xe thô sơ các loại chủ yếu tập trung ở thị xã 
và các thị trấn. 

Đoàn thuyền buồm Hải Dương (năm 1960).
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Phương tiện vận tải đường sông trong giai đoạn này được tập 
trung sửa chữa, đóng mới và tăng cường đầu tư cho vận tải quốc 
doanh(1).

4.3. Công nghiệp giao thông vận tải

Cùng với việc tăng cường phương tiện vận tải cơ giới đường bộ 
và đường thủy, tiếp tục sử dụng ngày một phổ biến các phương tiện 
vận tải thủy, bộ thô sơ để giải phóng đôi vai cho người lao động trên 
đồng ruộng, cũng như lao động trên các công trường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.

Trong thời gian này, Xưởng 2/9 được thành lập để sửa chữa 
phương tiện vận tải. Các đơn vị như Xí nghiệp 19/5, Xưởng sửa chữa 
ô tô - máy kéo được thành lập đi vào hoạt động. Tháng 4 năm 1963, 
tàu sông đầu tiên do Ty Giao thông vận tải Hải Dương thiết kế vỏ gỗ 
có 110 ghế ngồi, mang tên Hải Hà, được khánh thành và đi vào hoạt 
động phục vụ đồng bào đi khai hoang ở các huyện miền núi của tỉnh 
Bắc Giang.

4.4. Giao thông nông thôn

Chủ trương của tỉnh lúc này là phát triển giao thông nông thôn 
kết hợp chặt chẽ với phát triển thủy lợi. Phát triển đường liên thôn, 
phương tiện thô sơ như xe bò, xe cút kít với vận chuyển bằng thuyền 
nan dưới mương máng, góp phần thực hiện mục tiêu giải phóng đôi 
vai cho người nông dân. Phương châm phát triển giao thông là dựa 

1 Năm 1961 thực hiện đóng mới 13 chiếc thuyền với tải trọng là 260 tấn, đại tu 5 chiếc 
thuyền khác với tải trọng là 70 tấn và mua sắm mới thêm 80 chiếc với tải trọng 880 tấn. 
Ngoài ra, còn đóng mới 2 chiếc phà với tải trọng 12 tấn/chiếc và 1 chiếc ca nô với công 
suất 40CV (sức ngựa). Đưa 2 ca nô khác với công suất 40CV được đóng ở Kiến An đưa 
vào hoạt động. Tổng số phương tiện đường sông tham gia vận tải của Ty Giao thông 
trong năm 1961 gồm có 4 ca nô kéo với 288CV, 16 sà lan và thuyền kéo với tải trọng 
760 tấn, 2 ca nô chở khách 154 ghế và 162 thuyền chở hàng với tải trọng 2.430 tấn. Năm 
1962 có 5 ca nô kéo với 448CV, 24 sà lan và thuyền kéo với tổng tải trọng là 3.100 tấn, 2 
ca nô chở khách với 154 ghế ngồi, 212 thuyền chở hàng với tổng tải trọng lên đến 3.430 
tấn. Năm 1963 tiến hành đóng mới 10 thuyền với tải trọng 35 tấn, đóng mới 2 sà lan loại 
60 tấn/chiếc và 1 sà lan thép loại 100 tấn, đóng 1 ca nô loại 90CV, 1 ca nô loại 60CV và 
2 ca nô loại 150CV.
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vào dân là chính, kết hợp giữa phát triển giao thông với thủy lợi và 
tăng cường cán bộ kỹ thuật cho các huyện.

Trong năm 1961, trên 4,2 triệu ngày công được huy động làm 
593km đường thôn xóm, đào đắp trên 4,2 triệu m3; xây dựng 53 cầu 
tương tương ứng với 180m, 150 cống tương ứng với 750m. Phát 
triển 80 thuyền nan loại nhỏ có trọng tải 5-10 tạ/ thuyền, 45 thuyền 
gỗ trọng tải 4-6 tấn/ thuyền và 43 xe súc vật kéo. Tỷ lệ giải phóng 
đôi vai đạt 30%. Một số huyện như Kim Thành, Nam Sách, Thanh 
Miện, Ninh Giang đã làm tốt việc kết hợp giao thông nông thôn với 
làm thủy lợi và tổ chức trồng cây ven đường. Tuy vậy, công tác giao 
thông nông thôn trong giai đoạn 1961-1964 còn bộc lộ một số nhược 
điểm sau:

Giao thông vận tải nông thôn phát triển chưa đều, nhiều nơi chưa 
trở thành phong trào quần chúng rộng rãi.

Phát triển đường sá, sông ngòi chưa đi đôi với phát triển phương 
tiện vận tải, nhất là số lượng thuyền còn ít, mức giải phóng đôi vai 
còn thấp. Công tác bảo quản đường sá, xe, thuyền chưa được chú ý.

Tinh thần tự lực cánh sinh chưa được đề cao, còn có tư tưởng ỷ 
lại vào Nhà nước. Việc sử dụng nguyên vật liệu địa phương và áp 
dụng kỹ thuật phổ cập để làm đường sá còn yếu.

Việc kết hợp giữa giao thông và thủy lợi còn nhiều lúng túng, 
chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể.

Khả năng đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng phương 
tiện vận tải của công nghiệp địa phương còn hạn chế.
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TRONG THỜI KỲ CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI 
CỦA ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHI VIỆN CHO CHIẾN TRƯỜNG 

MIỀN NAM (1965-1975)

Ngày 5 tháng 8 năm 1964, với việc dựng lên “sự	kiện	Vịnh	Bắc	
Bộ”, Đế quốc Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc 
bằng không quân nhằm phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; ngăn chặn nguồn chi 
viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam; uy 
hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân ta ở 
cả hai miền đất nước, không quân Mỹ tập trung đánh phá các mục 
tiêu quân sự, các đầu mối giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, hầm 
mỏ, các công trình thuỷ lợi, khu đông dân; dã man hơn, chúng đánh 
cả trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dưỡng, đền, chùa, nhà thờ. 
Nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải bước vào giai đoạn lịch sử 
mới vừa chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, củng cố và phát 
triển giao thông vận tải và chi viện cho chiến trường miền Nam.

1. Tổ chức bộ máy
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ năm 1965-

1967, bộ máy của ngành Giao thông vận tải được tăng cường, mở 
rộng. Hàng trăm cán bộ, công nhân được bổ sung, tổ chức Đảng, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên được kiện toàn(1). Đồng chí Nguyễn Văn Hàn, 

1 Đồng chí Đoàn Văn Chấn, thư ký Công đoàn ngành Giao thông vận tải 1965-1978.



54

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

Tỉnh ủy viên - Trưởng ban Nông nghiệp được bổ nhiệm làm Trưởng 
Ty thay đồng Bùi Văn Tuyết chuyển về Ủy ban Kế hoạch tỉnh(1). 
Năm 1967, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn 
Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách khối công nghiệp, 
giao thông kiêm Trưởng Ban bảo đảm giao thông; đồng chí Nguyễn 
Đức Phức, Tỉnh ủy viên làm Trưởng Ty Giao thông vận tải thay đồng 
chí Nguyễn Văn Hàn. Thời gian này, ngoài các đơn vị trực thuộc Văn 
phòng Ty gồm các Ban (về sau gọi là phòng) như phòng Kiến thiết 
cơ bản, phòng Tài vụ, phòng Vật tư, phòng Giao thông nông thôn, 
phòng Vận tải, phòng Tổ chức hành chính, phòng Khảo sát thiết kế 
và các đơn vị trực thuộc: Xưởng cơ khí 2-9, Đoạn Quản lý đường bộ, 
Đội công trình I và Đội công trình II(2), Trạm Quản lý đường sông, 
Bến xếp dỡ Phú Lương, Bến ca nô Phú Lương; Công ty vận tải đường 
sông còn thành lập một số đơn vị trực thuộc: Xưởng sản xuất thuyền 
xi măng lưới thép; Xí nghiệp cơ khí sửa chữa ca nô, sà lan, đóng tàu 
19-5; thành lập cảng Cống Câu; Công ty xếp dỡ hàng hoá; thành lập 
Đoạn Quản lý đường sông. Năm 1965, tách Công ty vận tải ô tô thành 
lập 3 xí nghiệp: Xí nghiệp vận tải ô tô hàng hóa, Xí nghiệp vận tải ô 
tô hành khách và Xí nghiệp trung đại tu ô tô.

2. Chuẩn bị chống chiến tranh phá hoại
Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3 

năm 1965 quyết định chuyển toàn bộ miền Bắc từ thời bình sang 
thời chiến(3). Tháng 7 năm 1965, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ 
đạo “Giao	thông	vận	tải	là	nhiệm	vụ	trung	tâm	đột	xuất	cấp	bách	có	
tính	chất	chiến	lược	của	toàn	Đảng,	toàn	dân,	bảo	đảm	giao	thông	

1 Đồng chí Phạm Xuân Cương, Nguyễn Xuân Hãnh giữ chức Phó trưởng Ty. Đồng chí Nguyễn Văn 
Hàn làm Trưởng ty lần 1 từ tháng 11 năm 1965 đến tháng 12 năm 1966; lần 2 từ 1974 đến 1979. 

2 Đội công trình II thành lập năm 1966.
3 Theo lệnh của Tỉnh, toàn bộ nhân dân và các cơ quan trên địa bàn thị xã Hải Dương phải 

triệt để sơ tán khỏi thị xã để tránh thiệt hại do bom đạn Mỹ. Cơ quan Ty Giao thông vận tải, 
chia nhỏ các bộ phận sơ tán về Dương Chính (Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng); Lộ Cương 
(Tứ Minh); Thanh Liễu (Tân Hưng, Gia Lộc); Đoạn Quản lý đường bộ về Thạch Khôi (Gia 
Lộc); Công ty vận tải ô tô về Quán Trắm (Hoàng Diệu, Gia Lộc); Xí nghiệp sửa chữa ô tô 
về Quán Phe (Hồng Hưng, Gia Lộc); Công ty vận tải đường sông về An Lưu (Kinh Môn).
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vận	tải	là	chiến	lược	quan	trọng,	đặc	biệt	là	các	đường	chi	viện	cho	
miền	Nam”.

Tháng 8 năm 1965, Bộ Giao thông vận tải mở hội nghị gồm đại 
biểu các tỉnh, thành toàn miền Bắc. Tại hội nghị xác định nhiệm 
vụ chính trị cao nhất của Ngành là bảo đảm giao thông nêu thành 
khẩu hiệu:

“Địch	phá,	ta	sửa,	ta	đi
Địch	lại	phá,	ta	lại	sửa,	ta	đi”

Bộ Giao thông vận tải cũng xác định rõ các tuyến đường vận tải 
chiến lược thời gian này, đặt ra mục tiêu bằng bất cứ giá nào cũng 
phải bảo đảm giao thông thông suốt, liên tục trong mọi tình huống. 
Các biện pháp được đề ra: Phải tập trung vào các trọng điểm, các cầu 
lớn, bến phà, các đoạn đường xung yếu; phải bám lấy tuyến cũ có mặt 
đường tốt, làm cầu tránh, cầu tạm, bến phà, mỗi điểm vượt sông có 
2-3 cầu và 2-3 bến phà; phải nghiên cứu các biện pháp qua sông (cầu 
tạm, cầu phao các loại); theo sát tình hình địch, sẵn sàng đối phó theo 
phương châm “4 trước” là dự kiến âm mưu địch trước, có biện pháp 
đối phó trước, chuẩn bị trước về các mặt vật tư, nhân lực và tranh thủ 
thi công trước; phải mưu trí phân tán hoả lực địch, bảo vệ mình, hết 
sức coi trọng công tác nghi trang, ngụy trang; dựa vào lực lượng nhân 
dân nhưng phải xây dựng lực lượng đơn vị mạnh, cơ động, kịp thời 
ứng phó, tổ chức dân quân công binh.

Sớm nhận định tình hình, Hải Dương là tỉnh đông dân, có vị trí 
quân sự quan trọng ở đồng bằng Bắc Bộ, sớm hay muộn máy bay Mỹ 
sẽ bắn phá, trọng điểm là đường 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng; 
các đường 191, 17; các khu dân cư, đặc biệt là hai cầu Lai Vu và Phú 
Lương trên Quốc lộ 5. Đầu tháng 7 năm 1965, đồng chí Đỗ Mười - 
Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước trong một chuyến thăm và làm 
việc với tỉnh Hải Dương, đã nêu rõ vị trí quan trọng của giao thông 
Hải Dương:	“Hải	Phòng	là	cái	miệng,	đường	số	5	là	cái	cuống	họng,	
Hà	Nội	là	cái	dạ	dày.	Nếu	Đảng	bộ	và	nhân	dân	Hải	Dương	để	địch	
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chẹn	mất	họng	là	chết	hết,	nên	tình	huống	nào	Hải	Dương	cũng	phải	
đảm	bảo	mạch	máu	giao	thông	thông	suốt”(1).

Ngày 20 tháng 7 năm 1965, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương 
ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về “Công	tác	giao	thông	vận	tải	
trong	 tình	hình	mới	và	phương	hướng	nhiệm	vụ	6	 tháng	cuối	năm	
1965” một lần nữa khẳng định Đế quốc Mỹ sẽ đánh phá dữ dội tuyến 
đường 5 huyết mạch từ cảng Hải Phòng đi Hà Nội và nhấn mạnh phải 
“đảm	bảo	giao	thông	vận	tải	thông	suốt	ngày	đêm	không	kể	bất	cứ	
tình	huống	nào”. Tỉnh phát động phong trào toàn dân làm công tác 
bảo đảm giao thông, lấy ngành Giao thông vận tải làm nòng cốt.

Ban bảo đảm giao thông từ tỉnh đến huyện, xã nhanh chóng được 
thành lập(2). Các địa phương gần cầu Phú Lương và cầu Lai Vu đã 
thành lập các Ban chuyển tải cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 23 tháng 7 năm 1965 
của Tỉnh ủy, Phòng Giao thông vận tải cấp huyện được thành lập 
do một đồng chí Huyện ủy viên phụ trách, riêng các huyện Cẩm 
Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Ninh Giang là khu vực trọng điểm 
đánh phá của địch, phân công cho một đồng chí Ủy viên Ban Thường 
vụ Huyện ủy trực tiếp làm Trưởng phòng.

Xác định đường 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng; trong đó 
đoạn đi qua Hải Dương có 4 cầu: Lai Vu, Phú Lương, Cẩm Giàng, 
Ghẽ sẽ là trọng tâm đánh phá của máy bay Mỹ. Ngành Giao thông 
vận tải đã phối hợp với các đơn vị bộ đội và nhân dân khẩn trương 
làm một số tuyến đường mới, mở thêm bến phụ để chủ động đối phó 
khi máy bay địch đánh phá đường 5 và các cầu. Trong đó làm 4 cầu 
tạm là Lai Vu, Phú Lương, Ghẽ, Cẩm Giàng; mở thêm đoạn tuyến 

1 Những sự kiện lịch sử tỉnh Hải Dương, 1930-2009, NXB Chính trị Quốc gia, 2009.
2 Ban bảo đảm giao thông của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban hành 

chính tỉnh làm Trưởng ban; các đồng chí Trưởng Ty Giao thông vận tải, Tỉnh đội trưởng 
làm Phó ban thường trực.
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đường 5B(1) từ cầu Cẩm Giàng đến bến đò Giám; làm cầu phao Cổ 
Pháp, cầu phao đò Hàn, cầu tạm Khánh Hội; xây dựng thêm 17 bến 
phà và sửa chữa 9 tuyến đường: Từ Quán Gỏi đi cầu Ràm, nối đường 
17 đi Ninh Giang; đường 18 làm một bến phà dự bị cho bến Phả Lại, 
làm cầu phao thay cầu Đại Tân và một đường tràn cho cầu Vàng 
Chua; đồng thời khôi phục đường 183 từ huyện Chí Linh đến ngã ba 
Nam Sách nối với đường 5; đường 17 từ Hải Dương đi Phả Lại, làm 
thêm bến tránh cho bến Linh Xá; từ Gia Lộc đi Thanh Miện tiến hành 
khôi phục đoạn cống Chương, đò Neo, cầu Tràng; đường 191 đoạn 
từ Hải Dương đi Quý Cao, sửa chữa khôi phục lại hai bến phà Đò 
Đống và Sông Đào thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải, làm cầu phao 
thay đò Neo và Tràng Thưa. Tập trung làm đường tránh cho đường 5, 
trong đó có đoạn từ thị xã Hải Dương ra cầu phao đò Hàn sang Nam 
Sách; hoàn thành tuyến đường 5B đoạn từ thị trấn Nam Sách ra cầu 
phao Cổ Pháp bắc qua sông Rạng (sông Lai Vu)(2).

Thời gian này, ngành Giao thông vận tải còn được giao nhiệm 
vụ làm đường vào các trận địa pháo phòng không ở huyện Tứ Kỳ và 
Nam Sách.

Về phương tiện vượt sông, toàn tỉnh có 13 bến phà và 7 ca nô 
nhưng chất lượng không bảo đảm yêu cầu so với tình hình, nhiệm vụ 
mới đặt ra. Tỉnh ủy chỉ đạo ngành Giao thông vận tải tăng số lượng 
bến phà, ca nô(3). Về lực lượng đảm bảo giao thông ở tỉnh, bên cạnh 
các Đội công trình và Đoạn bảo dưỡng đường bộ, bổ sung thêm 50 
công nhân, nâng tổng số 100 công nhân được huấn luyện quân sự, 
biết cách tháo mìn, bom nổ chậm và những kiến thức cơ bản về xây 
dựng cầu, đường, phà…đảm bảo giao thông.

1 Đường 5B: Cầu Cẩm Giàng - Đò Giám - Nam Sách - Cổ Pháp - Lai Khê.
2 Giai đoạn này, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phan Trọng Tuệ xuống kiểm 

tra đôn đốc thi công đường 5B và cầu phao bến Hàn, Cổ Pháp.
3 Cầu Lai Vu có 6 phà 18 tấn, 2 phà 12 tấn, 3 ca nô 90CV, 2 ca nô 60CV và 150m cầu 

Phao, cầu Phú Lương 6 phà 18 tấn, 2 phà 12 tấn, 4 ca nô 90CV và 2 ca nô 60CV; đường 
5 và đường 18 cần chuẩn bị sẵn 100m cầu nhỏ và 50m cầu cạn.



58

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

3. Chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965-1967)
3.1. Nhiệm vụ bảo đảm giao thông(4)

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 1965, Đế quốc 
Mỹ cho 20 máy bay từ các tàu sân bay vào đánh cầu Lai Vu(5), chiến 
tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ bắt đầu “leo	thang” đến Hải Dương. 
Các lực lượng vũ trang tỉnh đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, lực 
lượng giao thông vận tải bắn rơi tại chỗ 1 máy bay F8U. Giao thông 
vận tải vẫn được giữ vững.

Ngày 17 tháng 11 năm 1965, Đế quốc Mỹ tiếp tục huy động 34 
máy bay (trong đó có nhiều máy bay hiện đại như: F8U, A40, F4H) 
đánh cầu Lai Vu lần thứ hai. Các đơn vị pháo phòng không, dân quân 
du kích cùng với lực lượng ngành Giao thông vận tải nêu cao tinh 
thần cảnh giác, ý chí quyết tâm “nâng	cao	nòng	súng”,	“nhằm	thẳng	
quân	thù	mà	bắn”, cầu Lai Vu vẫn đứng vững để tiếp tục đảm bảo 
cho những đoàn xe, đoàn tàu chuyển hàng từ cảng Hải Phòng về Hà 
Nội và ra tiền tuyến.

Trong tháng 12 năm 1965, không quân Mỹ nhiều lần cho máy 
bay đánh cầu Lai Vu, cầu Phú Lương, các đoạn đường xung yếu trên 
đường 5 và các đầu mối giao thông, các cơ sở kinh tế, trận địa pháo 
phòng không của ta. Mức độ đánh phá ngày càng ác liệt và liên tục 
thay đổi chiến thuật với nhiều loại bom đạn(6).

Ngày 19 tháng 6 năm 1967, không quân Mỹ tiếp tục cho nhiều 
tốp máy bay bắn phá cầu Phú Lương, cầu Lai Vu, dọc tuyến đường 5 
từ Phú Thái đến thị xã Hải Dương(7). Nhưng chỉ sau 2 giờ, lực lượng 

4 Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất năm 1964-1968. Chiến tranh phá hoại lần thứ hai từ 
tháng 4 đến tháng 12 năm 1972.

5 Máy bay Mỹ đã thả 50 quả bom loại 910kg và 450kg làm chết 19 người: 01 bộ đội, 09 
công nhân đội cầu Trần Quốc Bình và 09 dân thường; làm bị thương 26 người. Cầu Lai 
Vu hỏng 02 bên cánh gà, 03 ngôi nhà đầu cầu bị hư hỏng nặng.

6 Gồm 5.280 quả bom phá, trong đó có 222 quả bom nổ chậm, 425 quả bom bi mẹ (22 quả 
nổ chậm), 197 tên lửa, 2.101 quả rocket…

7 Có hơn 3.000m đường bị ảnh hưởng, trong đó 200m bị bom, hố sâu 8m, cần 1.500m3 đất 
đá để lấp.
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giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị lắp xong cầu phao Cổ 
Pháp và đường tránh, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ngày 22 tháng 6 năm 1967, địch lại huy động 52 lần máy bay 
đánh vào cầu Phú Lương, Lai Vu, làm cả hai cây cầu bị hư hỏng nặng 
nhưng giao thông vẫn bảo đảm thông suốt bằng cầu phao và phà Hàn.

Ngày 28 tháng 6 năm 1967, không quân Mỹ mở đợt đánh phá 
mới vào Hải Dương(1). Đúng với nhận định tình hình trước khi Đế 
quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, Ty Giao 
thông vận tải chỉ đạo Phòng Giao thông vận tải cấp huyện, Ban bảo 

1 Trong 34 ngày đêm, giặc Mỹ huy động 1.321 lần chiếc, với đủ loại máy bay hiện đại nhất 
đánh phá ác liệt 71 đợt với 312 điểm trên địa bàn, ném 2.649 quả bom, 164 bom bi mẹ, 
bắn 78 tên lửa, 11.446 quả đạn rocket vào các mục tiêu trận địa phòng không, hệ thống 
giao thông, cầu, cống, nhà cửa.

Thao tác kỹ thuật tại bến phà Bình và bến phà Mây (năm 1965).
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đảm giao thông và các địa phương đã nhanh chóng triển khai nhiệm 
vụ bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống; tiêu biểu 
như các Đoàn vận tải số 13, 15, 27, Xí nghiệp 19-5 ở Kinh Môn bị 
đánh phá nhiều lần, nhiều người thương vong, nhà xưởng, máy móc 
thiết bị bị hư hỏng, xong xí nghiệp vẫn giữ vững sản xuất đóng mới 
và sửa chữa, tàu, thuyền, phà phục vụ bảo đảm giao thông.

Trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt đó, nhiều chiến sĩ đã 
ngã xuống để giữ vững mạch máu giao thông. Những tấm gương tiêu 
biểu như các liệt sĩ: Máy trưởng Đặng Hồng Đảo, thuỷ thủ Nguyễn 
Văn Chuyển (Xí nghiệp vận tải đường sông), Lê Đình Cuổng lái ca 
nô rà bom từ trường bến Hàn; Đoàn phó, Bí thư chi bộ Bùi Văn Na 
đầu máy 32, Đoàn vận tải 22 do Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đào chỉ 
huy cùng chiến sĩ thi đua Lưu Thế Hùng đã anh dũng phá tan vòng 
phong toả của thủy lôi địch đưa hàng tới đích.

Các đội ứng cứu đảm bảo giao thông cấp xã thường xuyên ứng 
phó kịp thời, tháo gỡ bom nổ chậm trên tuyến đường bộ và đường sắt.

Bên cạnh đó công nhân phụ trách các bến phà, nhà ga, các cầu bị 
địch đánh phá không sợ hy sinh, gian khổ, cùng với lực lượng công 
binh, nhân dân địa phương dũng cảm ngày đêm bảo đảm giao thông, 
với tinh thần “sống	bám	cầu,	bám	đường,	chết	kiên	cường	dũng	cảm”,	
“tim	có	thể	ngừng	đập	nhưng	đường	không	thể	tắc”. Cầu Phú Lương, 
cầu Lai Vu bị đánh phá nhiều lần làm hư hỏng, đêm đêm những thợ cầu 
vẫn dũng cảm treo mình trên cầu sửa chữa(1). Cầu phao bến Hàn, cầu 
phao Cổ Pháp vào thời điểm địch bắn phá ác liệt, ban ngày được công 
nhân tháo ra, chiều tối lại lắp vào, bảo đảm cho xe pháo phòng không, 
xe quân sự và dân sự vượt sông thông suốt an toàn(2). Trên đường sắt 
đầu máy được nhân dân hỗ trợ ngụy trang an toàn.

1 Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1966 Mỹ đã huy động 21 lần máy bay loại F 4H, A 4D… 
oanh tạc Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn…6 lần oanh tạc cầu Phú Lương làm gẫy 2 
nhịp cầu sau này mới sửa lại.

2 Việc bắc cầu phao bến Hàn và Cổ Pháp rất gian nan, lúc đầu làm bằng tre, luồng sau mới 
làm bằng phao thuyền.
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3.2. Nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải

3.2.1.	Giao	thông	vận	tải	đường	bộ

Giai đoạn năm 1965-1967, các tuyến đường được phát triển chủ 
yếu phục vụ cho cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc 
Mỹ, nhiều tuyến đường tránh được mở rộng, làm mới.

Trong năm 1965, thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản của Trung 
ương giao, Ty Giao thông vận tải đã thực hiện củng cố và mở mới 
tuyến đường Đò Hàn - Nam Sách - Cổ Pháp - Tuần Mây. Ngoài ra 
còn cải tạo, mở thêm một số tuyến đường như: Đường 39ngang 
Thanh Miện đi cầu Tràng (Hưng Yên) dài 5,5km, đường 191 từ thị xã 
Hải Dương đi Quý Cao ra đường 10 đi Hải Phòng dài 27km,… Năm 
1966, ngành Giao thông vận tải mở xong đường 5B, làm đường Ngọc 
Uyên - Nhân Nghĩa, mở rộng 20km đường Chu Đậu - An Tràng…
Giao thông đường bộ được mở rộng, công tác vận tải ngày càng được 
tăng cường nhanh chóng(1).

Giai đoạn này nhiều bến phà được mở mới, mở rộng như bến 
phà: Hàn, Cổ Pháp, Nguyên Khê, An Tràng, Tiên Kiều, Ngọc Uyên, 
Bình;  đò Giải, các bến phà dự phòng trên đường 17 và 18... đảm bảo 
cho tải trọng xe 10 tấn đi lại an toàn.

Cũng trong dịp này vinh dự cho công nhân duy tu đường 5A(2), 
thuỷ thủ bến phà Bía được gặp Bác Hồ nhân dịp Bác về thăm Hải 
Dương ngày 15 tháng 02 năm 1965(3). Tại ngã ba Hàng, Bác thăm hỏi 
động viên công nhân đang làm nhiệm vụ, Bác bảo: “Làm	như	thế	này	
trước	kia	gọi	là	phu	kíp	phu	lục	lộ,	bây	giờ	gọi	là	công	nhân	dưỡng	
lộ” đến lúc chuẩn bị lên xe Bác nói: “Lục	lộ	ngày	xưa	nghĩ	rất	xoàng	

1 Năm 1965, trong lĩnh vực vận tải đường bộ, toàn tỉnh có 61 chiếc xe tải, 45 chiếc xe 
khách, 413 chiếc xe bò kéo. Thực hiện khối lượng vận chuyển hàng hoá vượt mức kế 
hoạch 134%, vận chuyển hành khách 141%. Năm 1966 có thêm 63 xe vận tải các loại 
với trọng tải trên 220 tấn.

2 Nay là Quốc lộ 5.
3 Ngày 15 tháng 02 năm 1965 Bác về thăm Nam Sách và Ninh Giang. 
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Lục	lộ	ngày	nay	thật	vẻ	vang,	giữ	gìn	mạch	máu	cho	Tổ	quốc,	tô	thêm	
vẻ	đẹp	cho	giang	san”. Tại bến phà Bía Ninh Giang Bác qua phà, ca 
trưởng lúc đó là đồng chí Cặm, Bác nói: “Vượt	sông	nhanh	an	toàn	
thông	suốt,	tinh	thần	phục	vụ	trách	nhiệm	cao,	tên	của	cháu	rất	đỗi	
tự	hào,	việc	của	cháu	được	nhân	dân	đề	cao,	tên	của	cháu	xứng	danh	
cháu	Bác,	mong	các	cháu	gắng	vươn	cao”.(1)

3.2.2.	Giao	thông	vận	tải	đường	thủy

Hệ thống đường thủy có nhiều thay đổi, lực lượng vận tải thuỷ 
tăng gấp nhiều lần so với trước(2).

Cùng với phát triển các tuyến đường thủy, trong năm 1966, lực 
lượng vận tải xếp dỡ quốc doanh được hình thành và phát triển, đảm 
nhận khối lượng rút hàng nhập ở các bến dã chiến của Trung ương 
khoảng 100 nghìn tấn/năm.

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bộ Giao 
thông vận tải quyết định thành lập một số cảng sông như: Cảng sông 
Tiên Kiều nằm trên sông Thái Bình thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng 
được xây dựng với quy mô lớn, có đường ô tô, đường goòng vào bãi 
sát mép nước, có các băng chuyền, cần cẩu ô tô… là nơi thực hiện 
tiếp chuyển hàng hoá cho đường bộ khi cầu Phú Lương, cầu Lai Vu 
bị đánh phá. Hạ lưu cảng tiếp nhận xăng dầu, giữa cảng là bãi than, 
thượng lưu cảng tiếp nhận lương thực và phân bón; Cảng Quý Cao 
nằm trên sông Luộc tiếp nhận than ở Cửa Ông, Hòn Gai về, rút ngắn 
chặng đường đưa về các thành phố lớn, hạn chế bị máy bay địch phát 
hiện và đánh phá.

1 Bác tặng huy hiệu cho 2 công nhân duy tu (ông Trương, ông Hát) và 1 thủy thủ phà Bía 
(ông Cặm).

2 Năm 1965, lực lượng vận tải quốc doanh là 10 chiếc ca nô bằng 644CV và 57 phương 
tiện khác với tải trọng 3.455 tấn, thực hiện vượt mức kế hoạch trên 100%; vận tải hợp 
tác xã có 1 chiếc ca nô bằng 60CV và 192 phương tiện có trọng tải 3.564 tấn thực hiện 
vượt mức kế hoạch là 145%. Đến năm 1966, tổng trọng tải các phương tiện đạt 8.000 tấn 
và vận chuyển vượt 7% so với năm 1965 về hàng và 11% về quãng đường.
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3.2.3.	Giao	thông	nông	thôn

Ngày 17 tháng 2 năm 1965, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương 
ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phương hướng và nhiệm vụ 
phát triển giao thông nông thôn năm 1965 và những năm tới. Nghị 
quyết của Tỉnh ủy nêu rõ: Thực tế khó khăn của giao thông nông thôn 
hiện nay, đó là việc người dân vẫn duy trì phương thức vận chuyển đầu 
đội, vai mang cực nhọc. Đường trong thôn xóm và đường liên xã phần 
nhiều chật hẹp, gồ ghề, ngày mưa thì lầy lội, gây nhiều khó khăn trong 
sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế văn hoá ở nông thôn.

Từ thực tế giao thông nông thôn của tỉnh và trên tinh thần Nghị 
quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V, Tỉnh ủy đã đề ra 
phương hướng phát triển giao thông nông thôn: “Giao	thông	nông	
thôn	phải	tích	cực	phát	triển	để	thỏa	mãn	các	yêu	cầu	sản	xuất,	đi	
lại,	trị	an,	kết	hợp	chặt	chẽ	với	thuỷ	lợi,	mở	thêm	những	tuyến	vận	

Cầu phao bến Hàn đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, 
đây là một trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ (năm 1965).
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chuyển	mới	bằng	đường	thuỷ,	đường	bộ.	Tích	cực	phát	triển	phương	
tiện	vận	tải	thô	sơ,	giúp	cho	việc	giải	phóng	đôi	vai	ở	các	hợp	tác	xã	
nông	nghiệp”.

Thực hiện chủ trương trên, ngành Giao thông vận tải đã xây dựng 
phương hướng chung phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 1965-
1967 là căn bản xoá việc gồng gánh nặng nhọc, giải phóng đôi vai 
cho quần chúng, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Tích cực sửa 
chữa cải tạo đường giao thông thuỷ, bộ, đáp ứng kịp thời cơ giới hoá, 
góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới. Tập trung phát triển các 
phương tiện vận chuyển cải tiến, phù hợp với từng vùng, đưa việc sử 
dụng xe, thuyền thành phong trào quần chúng, phục vụ tốt nhiệm vụ 
sản xuất nông nghiệp, đồng thời phát triển văn hoá, giáo dục, y tế và 
tăng cường củng cố quốc phòng.

Phương châm phát triển giao thông nông thôn là: (1) Phục vụ sản 
xuất nông nghiệp làm trọng tâm, quy hoạch xây dựng phải kết hợp 
giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài, gắn phát triển kinh tế 
với củng cố quốc phòng, gắn cải thiện đời sống của nhân dân với xây 
dựng nông thôn mới, phối hợp chặt chẽ giữa giao thông với thuỷ lợi, 
phát triển đường sá, sông ngòi với phát triển phương tiện vận tải;  
(2) Coi trọng vận tải bằng đường thuỷ, đồng thời triệt để sử dụng các 
phương tiện vận chuyển trên đường bộ; (3) Sử dụng nguyên liệu ở địa 
phương là chính, áp dụng kỹ thuật phổ cập; (4) Nguồn vốn của hợp 
tác xã và xã viên đóng góp là chính, kết hợp với vốn của Nhà nước, 
chống tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước; (5) Cấp ủy Đảng và chính quyền 
lãnh đạo, hợp tác xã làm là chính, các ngành chuyên môn cấp trên 
tích cực giúp đỡ, tạo điển hình, xây dựng và bồi dưỡng điển hình để 
giáo dục quần chúng và cổ vũ thúc đẩy phong trào.

Kết quả trong 3 năm, trên cơ sở sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ 
với kỹ thuật đơn giản, lực lượng chủ yếu là do dân tự làm là chính, 
phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển khá mạnh ở 
nhiều thôn xã. Toàn tỉnh làm mới 3.515km đường liên thôn, liên xã; 
cải tạo 1.802km đường cũ, xây 769 cầu cống các loại. Cùng với làm 
đường, các hợp tác xã còn đầu tư mua sắm thêm các phương tiện vận 
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tải thô sơ với 18.693 xe cải tiến, 12.664 thuyền nan. Đến cuối năm 
1967, toàn tỉnh có tổng số 31.670 xe cải tiến, 31.049 thuyền nan và 
gần 1/3 số hợp tác xã nông nghiệp có đội vận chuyển chuyên nghiệp. 
Ngoài ra, phần lớn các bờ vùng, bờ kênh mương cấp I, cấp II đều trở 
thành đường giao thông, nhờ vậy đưa tỷ lệ giải phóng đôi vai lên 68% 
trong toàn tỉnh.

Các huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam Sách, 
Kinh Môn, Chí Linh và 137 xã thực hiện giao thông nông thôn khá.

Giao thông nông thôn phát triển có tác dụng lớn phục vụ sản 
xuất, chiến đấu. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã trở 
thành tuyến đường bảo đảm giao thông hoặc sử dụng vào việc phát 
triển công nghiệp địa phương và phục vụ quân sự. Hầu hết các xã ven 
đường 5 thành lập xong các Ban bảo đảm giao thông và tổ chức các 
đội thanh niên xung phong ở cơ sở cùng với các lực lượng bảo đảm 
giao thông sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Phong trào giao thông nông thôn Hải Dương thời kỳ này được Bộ 
Giao thông vận tải ghi nhận và biểu dương toàn quốc và đã có một 
đoàn cán bộ ở miền Nam ra học tập để về áp dụng sau này.

3.2.4.	Phát	triển	vận	tải

Bắt đầu từ giai đoạn này, vận tải được phân cấp như sau:

Ty Giao thông vận tải quản lý, chỉ đạo các đơn vị vận tải như: 
Công ty vận tải đường sông, Công ty ô tô vận tải, Hợp tác xã Thuyền 
buồm và các đoàn thuyền chủ lực của các cơ quan. Các đơn vị vận tải 
cấp tỉnh đảm nhận vận tải liên tỉnh các mặt hàng chủ yếu như phân 
đạm, xi măng, than, xăng dầu, một phần muối ăn.

Ở các huyện, toàn bộ số thuyền có trọng tải từ 5 tấn trở lên được 
điều động từ các Hợp tác xã nông nghiệp để tập trung thành Hợp tác 
xã vận tải thuyền buồm chuyên nghiệp của huyện với quy mô trọng 
tải 300-500 tấn. Nếu việc điều động chưa đủ quy mô nói trên thì 
Ngân hàng nhà nước cho vay để mua sắm, bổ sung phương tiện vận 
tải. Đơn vị vận tải cấp huyện đảm nhận vận chuyển hàng hoá từ tỉnh 
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về huyện và ngược lại. Mặt hàng chủ yếu là xi măng, than, phân bón, 
hàng bách hoá và hàng thực phẩm.

Các huyện tập trung củng cố các hợp tác xã vận tải với các 
phương tiện thô sơ như xe bò, xe ngựa, xe ba gác, xe bò người kéo… 
Tỉnh phân phối cho mỗi huyện 100 xe đạp thồ theo hình thức trả tiền 
dần để vận chuyển hàng theo kế hoạch của huyện.

Các xã và hợp tác xã nông nghiệp quản lý các loại thuyền có 
trọng tải từ 4 tấn trở xuống, các loại thuyền nan, xe cút kít, xe ba gác 
trọng tải 2 tạ và có nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá từ huyện về xã và 
ngược lại, phấn đấu đạt tỷ lệ giải phóng đôi vai khoảng 75%.

Hình thức phân cấp vận tải giữa tỉnh, huyện, xã tiếp tục được duy 
trì nhiều năm sau ngày giải phóng miền Nam.

Trong năm 1965, 11 hợp tác xã thuyền buồm được thành lập ở 
các huyện, với tổng số 147 thuyền với trọng tải 2.757 tấn. Bình quân 
mỗi huyện có đội thuyền 250-300 tấn trọng tải. Trong đó, lớn nhất là 
huyện Tứ Kỳ có 377 tấn, thấp nhất là huyện Bình Giang có 82 tấn. 
Tiếp tục củng cố các hợp tác xã vận tải đường bộ thô sơ.

Năm 1965, vận tải đã thực hiện vận chuyển trên 400 nghìn tấn 
hàng hóa, khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt trên 23 triệu tấn.km; 
khối lượng vận chuyển hành khách đạt trên 41 nghìn lượt người, khối 
lượng hành khách luân chuyển đạt trên 3 triệu người.km. Vận tải 
đường bộ cơ giới thực hiện chỉ tiêu khối lượng hàng hoá vận chuyển 
đạt 120 nghìn tấn và khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 3,2 triệu 
tấn.km. Các chỉ tiêu tương ứng của lực lượng vận tải đường bộ thô 
sơ là 248 nghìn tấn hàng và 926 nghìn tấn.km. Trong đó, 36% khối 
lượng hàng hoá phục vụ nông nghiệp, 26% phục vụ công nghiệp và 
xây dựng cơ bản, 25% phục vụ quân sự, còn lại phục vụ dân sinh.

Đến năm 1966, mặc dù máy bay Mỹ tập trung đánh phá ác liệt 
các tuyến giao thông thuỷ, bộ, nhưng giao thông vận tải trên địa bàn 
tỉnh vẫn đảm bảo. Trên tuyến đường 5, mỗi ngày đêm vẫn đảm bảo 
2.900 lượt xe ô tô thông qua. Tuyến đường 5B, các bến phà, cầu phao 
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(bến Hàn, Lai Vu, Cổ Pháp, Ngọc Uyên) và các bến dự phòng trên 
đường 17, 18 cơ bản hoàn thành. Phương tiện vận tải thuỷ, bộ và 
phương tiện vượt sông phát triển khá nhanh. Khối lượng hàng hoá 
tăng 7% so với năm 1965, đảm bảo vận chuyển hàng hoá phục vụ sản 
xuất, đời sống và chiến đấu.

3.3. Chi viện cho chiến trường miền Nam và các tỉnh bạn

Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ 
nhất của Đế quốc Mỹ bảo đảm giao thông thông suốt. Ty Giao thông 
vận tải Hải Dương cùng với các ngành, các cấp luôn hướng về miền 
Nam ruột thịt, thực hiện tốt nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền 
Nam. Từ năm 1965-1967, Ty Giao thông vận tải thường xuyên tổ chức 
các đoàn vận tải ô tô, sà lan chở hàng phục vụ chiến trường miền Nam 
(tổng số gạo đã vận chuyển vào các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và từ đó 
vận chuyển tiếp vào chiến trường khoảng 10 nghìn tấn/năm).

Sau sự kiện “Vịnh	Bắc	Bộ” (ngày 5 tháng 8 năm 1964), tỉnh Hải 
Dương đã phát động phong trào xung phong tình nguyện mở đường 
phục vụ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Hưởng ứng cuộc phát động, 
từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965 đã có gần 4 nghìn đoàn viên 
thanh niên của tỉnh lên đường nhập đội ngũ thanh niên xung phong 
do đồng chí Nguyễn Xuân Hãnh, Phó trưởng Ty được Tỉnh ủy và Ủy 
ban hành chính tỉnh cử làm Trưởng đoàn tham gia làm đường ở tỉnh 
Cao Bằng và Sơn La, sau đó tăng cường cho mặt trận phía Nam.

4. Giao thông vận tải Hải Hưng (1968-1975)
4.1. Hợp nhất tỉnh Hải Dương và Hưng Yên

Ngày 5 tháng 10 năm 1967, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 
số 168-NQ/TW về việc hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên 
thành tỉnh Hải Hưng. Ngày 26 tháng 01 năm 1968, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành Quyết định số 504-QĐ/TVQH về việc hợp 
nhất tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng, tỉnh lỵ đặt 
tại thị xã Hải Dương.
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Ty Giao thông vận tải cũng được hợp nhất thành lập Ty Giao thông 
vận tải Hải Hưng, về tổ chức bộ máy gồm: Đồng chí Nguyễn Đức Phức 
được bổ nhiệm là Trưởng Ty và 8 Phó trưởng Ty. Văn phòng Ty (các 
phòng ban) gồm: Phòng Tổ chức, cán bộ; Phòng hành chính quản trị; 
Phòng kế hoạch tổng hợp; Phòng quản lý giao thông; Phòng vận tải; 
Phòng giao thông nông thôn; Phòng tài vụ; Phòng kiến thiết cơ bản; 
Bệnh xá và các phòng giao thông vận tải cấp huyện, thị xã.

Ngày 31 tháng 5 năm 1968, Ủy ban hành chính tỉnh ban hành 
Quyết định số 45-QĐ/UBHC về việc hợp nhất các đơn vị của Ty 
Giao thông vận tải hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên thành các đơn vị 
mới thuộc Ty Giao thông vận tải Hải Hưng, cụ thể: Hợp nhất Phòng 
vật tư của Ty Giao thông vận tải Hải Dương và Trạm vật tư của Ty 
Giao thông vận tải Hưng Yên thành Trạm vật tư Hải Hưng là đơn vị 
hạch toán kinh tế độc lập; hợp nhất Xí nghiệp vận tải ô tô của hai tỉnh 
thành Công ty công tư hợp doanh vận tải ô tô; hợp nhất Xí nghiệp sửa 
chữa ô tô với Xưởng trung tu thành Xí nghiệp trung đại tu ô tô; hợp 
nhất hai Công ty vận tải đường sông, các Đội công trình và các Đoạn 
quản lý đường bộ, đường sông (không hợp nhất Xưởng thuyền Thiện 
Phiến Hưng Yên và Xưởng thuyền xi măng lưới thép Phú Lương).

Cùng với những thay đổi trong tổ chức bộ máy, thực hiện Quyết 
định số 27-QĐ/VT ngày 10 tháng 12 năm 1968 của Ủy ban hành 
chính tỉnh về việc thành lập các Trạm quản lý đường sông, từ ngày 
01 tháng 01 năm 1969 ba trạm quản lý đường sông được thành lập 
(Trạm quản lý đường sông Lực Điền, trạm quản lý đường sông Bến 
Cậy, trạm quản lý đường sông Tràng Thưa) với chức năng, nhiệm vụ 
là quản lý và khai thác vận tải trên sông Sặt và sông Cửu An thuộc hệ 
thống thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

Về các đơn vị vận tải: Ty Giao thông vận tải Hải Hưng quản lý 
18 hợp tác xã vận tải đường sông. Trong đó, 03 hợp tác xã thuộc Liên 
xã vận tải tỉnh, gồm Hợp tác xã Quyết Tiến (có trụ sở tại thị xã Hưng 
Yên), Mùa Thu, Thống Nhất (có trụ sở tại thị xã Hải Dương) với 112 
phương tiện có trọng tải trên 3,6 nghìn tấn với tổng số xã viên là 756 
người. Các huyện, thị xã quản lý 14 hợp tác xã với 148 thuyền có 
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trọng tải 3,4 nghìn tấn và tổng số xã viên là 542 người. Vận tải đường 
bộ: Toàn tỉnh có 22 hợp tác xã vận tải thô sơ với 692 xe súc vật kéo có 
trọng tải 918 tấn với 1.207 xã viên; trong đó, mỗi huyện có 01 hợp tác 
xã, thị xã Hải Dương có 02 hợp tác xã, huyện Phù Cừ chưa thành lập.

Về tổ chức Đảng, sau khi tỉnh được hợp nhất, Tỉnh ủy chỉ định 
Ban Chấp hành Đảng bộ Ty Giao thông vận tải Hải Hưng (Nghị quyết 
số 05-NQ/TU ngày 01 tháng 3 năm 1968 của Tỉnh ủy)(1). Biên chế 
cán bộ chuyên trách công tác Đảng vẫn giữ nguyên như của hai tỉnh 
Hải Dương, Hưng Yên.

Về tổ chức Công đoàn, giai đoạn 1965-1975 đồng chí Đoàn Văn 
Chấn làm thư ký Công đoàn Ngành. Tại thời điểm ngày 01 tháng 07 
năm 1973, tổng số cán bộ công nhân viên khu vực Nhà nước là 3.341 
người; trong đó số cán bộ làm gián tiếp là 593 người chiếm tỷ lệ 
17,7%, cán bộ là nữ 1.012 người chiếm tỷ lệ 30,2%. Công nhân 2748 
người, trong đó công nhân kỹ thuật 957 người chiếm 34,8%, chia 
theo các ngành sản xuất vận tải, công nghiệp, xây dựng cơ bản, các 
loại thợ lái máy ủi, máy lu, băng chuyền…Cán bộ quản lý 593 người 
gồm các ngành: Kinh tế công nghiệp, kinh tế xây dựng, cầu đường 
bộ, công trình thuỷ, máy tàu, vận tải thuỷ, vận tải ô tô, sửa chữa ô tô, 
chế tạo máy, điện, lao động tiền lương…

4.2. Giao thông vận tải Hải Hưng trong chiến tranh phá hoại 
lần thứ hai

Thời điểm hợp nhất tỉnh cũng là lúc Đế quốc Mỹ đang thất bại 
trên chiến trường miền Nam, vì vậy chúng điên cuồng đánh phá miền 

1 Đồng chí Cao Sơn Huy làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức Phức, Phạm Văn 
Liễn, Bùi Khắc Tuy làm Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức Mão làm Phó Bí 
thư Đảng ủy chuyên trách. Các đồng chí Hà Đình Nguyên, Nguyễn Xuân Hãnh, Nguyễn 
Hữu Kiểm, Đoàn Văn Chấn Ủy viên Thường vụ Đảng ủy. Các đồng chí Nguyễn Văn 
Tiếp, Bùi Khắc Đăng, Đinh Văn Hợi, Nguyễn Phú Doanh, Hoàng Xuân Manh, Vương 
Thừa Kính, Mai Văn Tuỳ, Chu Văn Trang, Nguyễn Văn Ban, Hoàng Tranh Xứng, Đỗ 
Văn Phùng, Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Thị Viển, Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Đăng Khoa, 
Nguyễn Văn Uỷ làm Đảng ủy viên Đảng bộ Giao thông vận tải.
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Bắc, nhất là Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh khu IV(1). Trên địa bàn 
tỉnh Hải Hưng, trong ba tháng đầu năm 1968, Đế quốc Mỹ sử dụng 
102 lượt máy bay đánh phá vào 80 mục tiêu, làm 77 người chết (có 07 
bộ đội, 16 công nhân cầu đường) làm bị thương 118 người, cháy đổ 
265 ngôi nhà, hỏng 1 cầu phao, đắm 3 sà lan chứa gần 100 tấn lương 
thực. Đặc biệt, trong 34 ngày đêm của chiến dịch “Sấm	Rền”, giặc 
Mỹ đã ném hàng chục nghìn quả bom các loại xuống hầu hết các bến 
phà, đầu mối giao thông, gây nhiều khó khăn trong giao thông vận 
tải. Việc bảo đảm giao thông trở nên cấp thiết.

Quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Bộ Giao thông 
vận tải về “Bảo	đảm	giao	thông	thông	suốt	trong	tình	hình	hiện	nay”, 
Tỉnh ủy đã phát động phong trào “Toàn	dân	làm	công	tác	giao	thông	
vận	tải”. Các cán bộ, công nhân viên Ty Giao thông vận tải Hải Hưng 
cùng với nhân dân và lực lượng vũ trang của tỉnh kịp thời có mặt trên 
các tuyến đường, bắt tay ngay vào công tác bảo đảm giao thông. Trên 
dọc các tuyến đường, hố bom được san lấp, các đường vòng tránh 
được cải tạo, 820 mét cầu và hàng chục bến phà được khôi phục. 
Với khẩu hiệu “Cầu	đường	chưa	thông,	công	binh	và	nhân	dân	chưa	
nghỉ” các trung đội công binh, lực lượng giao thông vận tải và nhân 
dân các địa phương quên mình, ngày đêm bám sát trận địa lắp ghép 
cầu, phà đảm bảo giao thông thông suốt.

Vinh dự và tự hào cho ngành Giao thông vận tải Hải Hưng, tháng 
5 năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định tặng thưởng huân 
chương cho 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận 
bảo đảm giao thông gồm: Thị xã Hải Dương, huyện Chí Linh, xã 
Bình Xuyên (huyện Bình Giang), cán bộ công nhân viên bến Hàn, Xí 
nghiệp vận tải ô tô, cán bộ công nhân viên Đoàn ca nô số II.

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968) và 
bị thất bại liên tiếp trên cả hai miền Nam - Bắc, ngày 01 tháng 11 
năm 1968, Tổng thống Mỹ Giôn-xơn tuyên bố chấm dứt ném bom - 

1 Theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 10 năm 1945, toàn quốc được 
phân chia lại thành 9 chiến khu. Khu 4 thuộc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên.
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kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, đồng thời 
chuyển sang thực hiện Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Ngày 19 tháng 6 năm 1970, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về 
“tình	hình	mới	ở	bán	đảo	Đông	Dương	và	nhiệm	vụ	của	chúng	ta”, 
xác định phải “kiên	trì	và	đẩy	mạnh	kháng	chiến,	kết	hợp	chặt	chẽ	
hơn	nữa	đấu	tranh	quân	sự	với	đấu	tranh	chính	trị,	binh	vận,	tiếp	tục	
xây	dựng	thế	tiến	công	chiến	lược	mới	ngày	càng	mạnh	mẽ,	tiêu	diệt	
thật	nhiều	lực	lượng	quân	sự	của	Mỹ	-	Ngụy,	tập	trung	lực	lượng	đập	
tan	kế	hoạch	bình	định	và	âm	mưu	Việt	Nam	hóa	chiến	tranh,	làm	
thất	bại	chiến	lược	phòng	ngự	và	kéo	dài	chiến	tranh	của	chúng”. 
Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy nhận định “nếu	Mỹ	
trở	lại	đánh	phá	miền	Bắc,	Hải	Hưng	vẫn	là	một	trong	số	những	địa	
bàn	đánh	phá	của	địch.	Đánh	phá	lần	thứ	hai,	có	khả	năng	Mỹ	sẽ	huy	
động	một	lực	lượng	lớn	không	quân	đánh	bất	ngờ	vào	một	số	mục	
tiêu	trọng	điểm,	nhằm	phá	hoại	giao	thông	và	tiềm	lực	kinh	tế	quốc	
phòng	của	ta,	để	làm	áp	lực	cho	Hội	nghị	Paris	trên	thế	mạnh,	do	
vậy	trên	địa	bàn	tỉnh,	mục	tiêu	công	kích	của	chúng	vẫn	là	trên	tuyến	
đường	5,	đường	sắt	Hà	Nội	-	Hải	Phòng,	trong	đó	trọng	điểm	là	cầu	
Lai	Vu,	cầu	Phú	Lương	và	thị	xã	Hải	Dương(1)”.

Từ nhận định trên, Tỉnh ủy chủ trương: Phải khẩn trương tổ chức 
các lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đặc biệt là các đơn vị 
pháo cao xạ tập trung bảo vệ trọng điểm, chủ động đón lõng địch và 
lực lượng bảo đảm giao thông. Tăng cường hơn nữa công tác phòng 
không nhân dân, tránh tư tưởng chủ quan khinh địch, không để bất 
ngờ, hạn chế tới mức thấp nhất tổn thất về người và của, giải quyết 
hậu quả nhanh gọn. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, ngành Giao 
thông vận tải đã chỉ đạo Phòng giao thông vận tải cấp huyện, Ban 
bảo đảm giao thông chuẩn bị lực lượng ứng cứu kịp thời khi có chiến 
tranh xảy ra; các xã, phường ven đường 5A, 5B, đường sắt đều thành 
lập đội ứng cứu cầu, đường. Những địa phương có bến phà, kho xăng 
dầu, kho hàng hoá cũng tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu để bảo 
đảm giao thông vận tải thông suốt. Đồng thời, Ty đã phối hợp với Bộ 

1 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương 1930-1975, NXB Chính trị Quốc gia, tập 1, tr 402.
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Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công binh, rà phá 
bom mìn, chỉ đạo Xí nghiệp quản lý đường bộ lập thêm các chốt trực 
chiến, bổ sung lực lượng tự vệ huấn luyện đánh máy bay địch.

Trận lụt lớn tháng 8 năm 1971 đã làm ngập trên 300km đường 
trong thời gian trên một tháng, ảnh hưởng đến giao thông vận tải và 
đi lại của nhân dân. Tỉnh đã tập trung lực lượng khôi phục nhanh các 
tuyến đường 17, 190, 191, 39A(1), 188, 183... Sau khi nước rút, Ty đã 
cử lực lượng cùng Phòng giao thông vận tải cấp huyện tập trung sửa 
chữa, khôi phục giao thông để phục vụ sản xuất và ổn định đời sống 
của nhân dân.

Đầu năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta bắt đầu vào giai đoạn quyết định. Trên cả ba mặt trận: Quân 
sự, chính trị và ngoại giao ta đều giành thắng lợi to lớn; chiến lược 
“Việt	Nam	hoá	chiến	tranh”	của Đế quốc Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn 

1 Nay là Quốc lộ 39.

Đoàn xe vận tải của tỉnh Hải Hưng trên đường ra mặt trận (tháng 02 năm 1972).
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toàn. Để cứu vãn tình thế, ngày 6 tháng 4 năm 1972 Tổng thống Mỹ  
Ních-xơn vội vã ra lệnh tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 
hai đối với miền Bắc với quy mô lớn hơn, tính chất ác liệt, tàn bạo 
hơn nhiều so với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất.

Để đối phó với bước “leo	thang” mới của Đế quốc Mỹ, Ty đã 
chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp trực thuộc chuyển mọi hoạt 
động từ thời bình sang thời chiến. Cán bộ, công nhân viên ngành 
Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị bộ đội, dân quân du kích 
địa phương đào hầm, hố, giao thông hào, tổ chức xây dựng lực lượng 
ứng cứu giao thông, xây dựng trận địa tổ chức đánh địch. Đến hết 
tháng 4 năm 1972, toàn tỉnh đã làm mới được 104.526 hầm, hố các 
loại, nhiều hầm được làm kiên cố; sửa chữa 217.638 hầm hố cũ và 
đào hàng trăm kilômet giao thông hào. Ngoài các đơn vị cũ, thành lập 
thêm 2 tiểu đoàn cao xạ 37mm; tiểu đoàn 75A và tiểu đoàn 58. Tiểu 
đoàn 75A bố trí một đại đội bảo vệ ga Cao Xá (Cẩm Giàng), hai đại 
đội bảo vệ ga Hải Dương và cầu phao bến Hàn. Tiểu đoàn 58 bảo vệ 
phía đông cầu Phú Lương, sau chuyển về bảo vệ cầu Lai Vu.

Vào hồi 13 giờ 5 phút ngày 10 tháng 5 năm 1972, Đế quốc Mỹ 
tập trung 36 lượt máy bay phản lực đánh vào 3 khu vực: Cầu Phú 
Lương, cầu Lai Vu và thị xã Hải Dương(1).

Vào hồi 8 giờ 38 phút ngày 24 tháng 5 năm 1972, Đế quốc Mỹ 
cho 6 máy bay đánh phá thị xã Hải Dương, ga Hải Dương. Cùng thời 
gian này, một tốp máy bay F4 và A37 đánh cầu Lai Vu. Ngoài đánh 
phá các mục tiêu trên bộ, thời kỳ này không quân Mỹ còn phong toả 
các cửa sông lớn của tỉnh như khu vực Lục Đầu Giang, Bá Nha, La 
Tiến. Kết hợp đánh phá với thả bom từ trường, gây cho ta rất nhiều 
khó khăn.

1 Mỹ ném 196 quả bom các loại vào nhiều mục tiêu ga Hải Dương 24 quả làm nhà khách 
của ga tốc mái, hỏng 60m đường sắt, 9 người chết, 7 người bị thương… Từ 13 giờ 22 
phút đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, chúng đánh phá đợt hai với 26 lần; chia thành nhiều 
tốp đánh cầu Phú Lương, cầu Lai Vu, ném hơn 50 quả bom các loại; cầu Phú Lương bị 
sạt đổ nhịp thứ 8, cầu Lai Vu sạt 2 mố đầu cầu.
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Mặc dù cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của không quân Mỹ 
diễn ra trên địa bàn Hải Hưng chỉ trong 5 tháng (từ tháng 5 đến tháng 
9 năm 1972) nhưng vô cùng ác liệt. Chúng đã đánh 118 trận, trong 
đó có 18 trận đánh ban ngày, 100 trận đánh vào ban đêm, với hàng 
nghìn tấn bom đạn thả xuống các đầu mối giao thông, các nhà máy, 
xí nghiệp mà trọng tâm là cầu Phú Lương, cầu Lai Vu, ga Hải Dương 
và những vị trí xung quanh.

Ty Giao thông vận tải Hải Hưng đã phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng của Cục Quản lý đường sông, Ty Công an, Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh Hà Bắc và quân, dân các địa phương rà phá bom, mìn, thủy 
lôi của địch thả ở khu vực đầu cầu, bến phà, cửa sông với phương 
châm “tại	chỗ	là	chính”, “phương	tiện	thô	sơ	kết	hợp	với	hiện	đại”, 
vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã phá 534 quả bom, mìn, thủy lôi. 
Đoạn Quản lý đường sông phối hợp đơn vị bộ đội của tỉnh, Ban bảo 
đảm giao thông của huyện và Tiểu đoàn 27 công binh dưới sự chỉ đạo 
của đồng chí Quang San - Chủ nhiệm công binh Quân khu Tả Ngạn, 
trong 10 ngày đã vô hiệu hoá toàn bộ số bom nổ chậm chìm sâu dưới 
lòng sông, bảo đảm cho tàu thuyền qua lại an toàn. Tại khu vực trọng 
điểm cầu Phú Lương và cầu Lai Vu, anh chị em công nhân Ty Giao 
thông vận tải cùng với các chiến sỹ công binh, ngày đêm ngâm mình 
dưới nước, đào, tháo bom đạn do máy bay địch thả xuống hai đầu cầu 
và đã tháo gỡ an toàn một số lượng lớn bom chưa nổ.

Bom đạn của giặc Mỹ không khuất phục được ý chí kiên cường, 
bất khuất của cán bộ công nhân viên chức ngành Giao thông vận tải 
“Quyết	 tử	cho	Tổ	quốc	quyết	 sinh”,	“Sống	bám	cầu,	bám	đường,	
chết	kiên	cường	dũng	cảm”,	“Tim	có	thể	ngừng	đập	nhưng	đường	
không	thể	tắc”…đã trở thành lời thề son sắt, là mệnh lệnh, hành động 
của cán bộ công nhân viên chức trên mặt trận giao thông. Với khẩu 
hiệu “Địch	phá	ta	sửa.	Địch	đánh	ngày,	ta	làm	đêm” cầu Phú Lương, 
Lai Vu, Cổ Pháp ban ngày bị địch đánh hỏng, ban đêm công nhân lại 
sửa chữa, mạch máu giao thông luôn được giữ vững. Trong giai đoạn 
này xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc như: 
Nữ công nhân Lê Thị Xuân thuộc Đoạn Quản lý đường bộ không sợ 
hy sinh ôm rơm phủ lên từng quả bom nổ chậm, đánh dấu cho xe và 
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công nhân yên tâm sửa chữa. Đoàn xà lan số 03, 13, 15, 21 nhiều lần 
bị địch thả thủy lôi vây hãm, anh em đã mưu trí dũng cảm vượt qua 
bom đạn đưa hàng về tới đích an toàn phục vụ sản xuất và chiến đấu. 
Đoàn vận tải số 105, 118 nhiều lần vượt qua bom đạn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chở hàng ra tiền tuyến. Tập thể công nhân Hạt đường 
2, đường 5A(1), 5B(2), cầu phao Cổ Pháp, bến Thượng Đạt…các thuỷ 
thủ, lái xe Đoàn Kim Sơn, Phạm Bá Ngoạn và nhiều tập thể, cá nhân 
khác là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, chí kiên cường lập công 
xuất sắc (3).

Cùng với việc đánh phá cầu đường, địch thả hàng trăm quả bom 
nổ chậm xuống các bến cảng, cửa sông như sông Thái Bình, Lai 
Vu... hòng cắt đứt đường vận chuyển đường thủy của ta. Trước tình 
hình trên, Đoạn Quản lý đường sông đã nhanh chóng triển khai thành 
lập lực lượng quan sát, rà phá bom mìn tại các trọng điểm: Khu vực 
bến Hàn (đặt tại địa phận xã Thượng Đạt, huyện Nam Sách) do bà 
Nguyễn Thị Đấm phụ trách; khu vực bến phà Gùa (đặt tại địa phận 
xã Hợp Đức, huyện Thanh Hà) do ông Nguyễn Văn Thoái phụ trách; 
khu vực Ngã ba Lấu Khê (đặt tại địa phận xã Hiệp Cát, huyện Nam 
Sách) do bà Đoàn Thị Nghĩa phụ trách; khu vực Ngã ba Kèo (đặt tại 
địa phận xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) do ông Bùi Hữu Tứ phụ 
trách(4) làm cơ sở để thông báo cấm luồng điều tiết bảo đảm an toàn 
giao thông.

Cán bộ và công nhân Đoạn Quản lý đường sông đã xây dựng, 
áp dụng nhiều phương pháp rà phá bom mìn như: Rà mềm(5), dùng 

1 Quốc lộ 5 hiện nay.
2 Đường tránh khi máy bay Mỹ đánh phá đường 5A nay là đường huyện Cẩm Giàng và 

Nam Sách.
3 Theo những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương, tập 2, xuất bản năm 2000.
4 Mỗi tổ quan sát được bố trí 6 người, có lán trại ăn nghỉ tại chỗ, được trang bị vũ khí 

(súng trường K44); ống nhòm quan sát theo dõi số lượng bom mìn đã nổ, chưa nổ, vị trí 
từng quả ghi chép tổng hợp ngay sau vụ oanh tạc của máy bay Mỹ. 

5 Dùng dây mềm, cứ 50cm buộc một cục nam châm rồi căng dây ngang sông, từ từ thả cho 
dây tiếp đáy, mỗi phía đầu dây ngang sông bố trí 5-7 người kéo dây quét dọc đáy, gặp 
bom gây kích nổ.



76

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

ca nô công suất 150CV(1) do Rumani sản xuất, gắn thiết bị phát từ, 
chạy hết công suất đến khu vực có bom nổ chậm kích nổ, điển hình 
như Đội trưởng Đỗ Quang Lương, thuyền trưởng Phan Quang Chiến 
cùng nhiều anh em đã dũng cảm đối đầu với cái chết, rà phá được 
hàng chục quả bom chủ yếu tập trung trên sông Thái Bình, từ bến 
Hàn đến cảng Cống Câu, giải phóng luồng sông, bảo đảm an toàn cho 
tàu thuyền qua lại.

Ngày 11 tháng 7 năm 1972, máy bay Mỹ đã ném 20 quả bom 
xuống đoạn đê xã Nhân Huệ (huyện Chí Linh), xã Hợp Đức (huyện 
Thanh Hà) và 40 quả xuống đoạn đê thuộc xã Nam Hưng, Hiệp Cát 
(huyện Nam Sách) làm rạn nứt hàng chục mét đê. Các công nhân 
thuộc Đoạn Quản lý đường sông tỉnh đã phối hợp lực lượng dân 
quân, công binh, Ban bảo đảm giao thông địa phương bằng dụng cụ 
thô sơ đã rà và gỡ bom nổ chậm, bảo đảm an toàn cho đê.

Với nhiều thành tích xuất sắc, năm 1972 Đoạn Quản lý đường 
sông đã được Chủ tịch nước tặng Huân Chương chiến công hạng Nhì, 
Cục Đường sông tặng cờ “Tổ dũng sỹ quan sát bom khá nhất”, Quân 
khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn tặng cờ “Đơn vị lập chiến công 
phá gỡ bom mìn giặc Mỹ”.

Cùng với việc tổ chức rà phá bom mìn, lãnh đạo Ty Giao thông 
vận tải đã chỉ đạo Phòng giao thông vận tải cấp huyện, phối hợp với 
lực lượng dân quân tự vệ cấp huyện tổ chức thành nhiều đội san lấp 
hố bom trên các tuyến đường giao thông, bến phà, bảo đảm giao 
thông thông suốt, kịp thời.

Cuối năm 1972, tình hình khắp chiến trường miền Nam Việt Nam 
và tại Hội nghị Paris diễn biến rất phức tạp. Mỹ chủ trương dùng sức 
mạnh quân sự để cải thiện tình hình chiến trường và gây sức ép với 
ta tại Hội nghị Paris. Cụ thể, chúng đã mở chiến dịch Linebacker-II, sử 
dụng 193 máy bay ném bom chiến lược B52 và 1.000 máy bay chiến 
thuật đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố ở miền Bắc. 
Nhưng quân và dân miền Bắc đã làm nên điều thần kỳ bắn rơi 81 

1 Gọi là mã lực (sức ngựa), đơn vị đo công suất máy 1CV = 736W.
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máy bay, trong đó có 34 máy bay B52 (16 chiếc rơi tại chỗ), bắt sống 
nhiều giặc lái, đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân 
của Đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt 
chiến tranh ở Việt Nam ngày 27 tháng 01 năm 1973: Mỹ	cam	kết	tôn	
trọng	độc	lập,	chủ	quyền,	thống	nhất	và	toàn	vẹn	lãnh	thổ	của	Việt	
Nam,	cam	kết	sẽ	không	dính	líu	về	quân	sự	hoặc	can	thiệp	vào	công	
việc	nội	bộ	của	miền	Nam	Việt	Nam,	cam	kết	rút	hết	quân	Mỹ	và	quân	
các	nước	đồng	minh	của	Mỹ	về	nước…

Trong hơn 7 năm với hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại, Đế 
quốc Mỹ rải xuống Hải Hưng hàng nghìn tấn bom đạn, gây nhiều 
tội ác với nhân dân, phá huỷ nhiều công trình giao thông. Song dưới 
sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cán bộ công nhân viên ngành Giao thông 
vận tải Hải Hưng cùng với các đơn vị bộ đội, dân quân du kích địa 
phương đã tham gia chiến đấu, tổ chức rà phá bom mìn, giữ vững các 
tuyến giao thông huyết mạch; đặc biệt là đường 5A, đường sắt và bảo 
vệ các công trình giao thông vận tải. Với quyết tâm “đánh	địch	mà	
đi,	mở	đường	mà	tiến”, ngành Giao thông vận tải Hải Hưng đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

4.3. Củng cố và phát triển giao thông vận tải

4.3.1.Giao	thông	vận	tải	đường	bộ

Trong những năm chống chiến tranh phá hoại, mặc dù bị địch 
đánh phá mạnh với nhiều thủ đoạn, vũ khí tối tân, nhưng dưới sự 
lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh, của Bộ Giao thông vận 
tải và vận dụng đường lối chiến tranh nhân dân, giao thông vận tải 
đường bộ đã có nhiều sáng tạo chống chiến tranh phá hoại như: Xây 
dựng, mở mới nhiều đường vòng, đường tránh, tạo nên nhiều tuyến, 
nhiều điểm. Vì vậy, giao thông vận tải đường bộ luôn bảo đảm thông 
suốt trong mọi tình huống.

Về vận tải, năm 1968 toàn tỉnh chỉ có 65 xe tải công cộng và 38 
xe khách, vận tải thô sơ đường bộ có 834 phương tiện chủ yếu là xe 
bò với tải trọng là 977 tấn. Trước thực trạng trên và thực hiện chủ 
trương của Bộ Giao thông vận tải, của Tỉnh ủy, Ty Giao thông vận tải 
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đã đề ra phương hướng phát triển vận tải; trong đó: “tập	trung	đẩy	
mạnh	phát	triển	vận	tải,	quy	hoạch	lại	hệ	thống	bến	bãi	chứa	hàng,	
xây	dựng	các	bến	chính,	cải	tiến	và	tăng	cường	khâu	bốc	dỡ	hàng	
hoá.	Tổ	chức	hợp	lý	lực	lượng	vận	tải	ô	tô….”. Nhiệm vụ đặt ra là: 
Sắp xếp lại các đơn vị chủ lực của các ngành, tăng cường lực lượng 
vận tải công bảo đảm thông suốt các tuyến đường trong tỉnh và tuyến 
đường liên tỉnh (Hải Dương đi Thái Bình; Hải Dương đi Lục Nam); 
đồng thời nâng cao chất lượng vận chuyển tại các bến xe chính (thị 
xã Hải Dương, Hưng Yên) và các bến xe Ninh Giang, Thanh Miện, 
Phả Lại, thành lập Ban Quản lý bến xe đảm bảo đáp ứng đầy đủ và 
kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân và hàng hóa cho sản xuất nông 
nghiệp, xây dựng cơ bản và xuất khẩu(1).

Đến năm 1975, phương tiện vận tải đường bộ gồm 333 xe ô tô 
với trọng tải 1.397 tấn. Trong đó Công ty Vận tải ô tô có 225 xe với 
trọng tải 932 tấn, lực lượng vận tải chủ lực của các ngành có 108 xe 
với trọng tải 465 tấn. Công ty Vận tải hành khách có 116 xe ô tô với 
4.693 ghế. Ngoài ra các hợp tác xã vận tải đường bộ quản lý 897 xe 
súc vật kéo với trọng tải 1.145 tấn và các hợp tác xã nông nghiệp 
quản lý các xe thô sơ có trọng tải 18.500 tấn. Hàng hóa vận chuyển 
thời kỳ này chủ yếu là than, xăng, dầu mỡ, máy móc cơ khí, hoá chất, 
phân bón, xi măng, vôi, gạch ngói, đất đá, cát sỏi và các mặt hàng 
nông lâm, thuỷ sản.

Năng lực xây dựng cơ bản ngành Giao thông vận tải Hải Hưng 
phát triển khá nhanh, các đơn vị của Ngành đã thi công cầu bê tông 
cốt thép dự ứng lực dài hàng trăm mét với khẩu độ tới 50m (Năm	
1971	khởi	công	xây	dựng	cầu	Bía	là	cầu	bê	tông	cốt	thép	dự	ứng	lực	
đầu	tiên	do	Bộ	Giao	thông	vận	tải	thí	điểm	xây	dựng	tại	Hải	Hưng,	
hoàn	thành	ngày	30	tháng	4	năm	1975;	ngày	05	tháng	11	năm	1973,	
hoàn	thành	xây	dựng	cầu	Tràng	Thưa	trên	đường	39B(2)	là	cây	cầu	
bê	tông	cốt	thép	dự	ứng	lực	đầu	tiên	do	tỉnh	thi	công). Đối với những 

1 Năm 1970 là 137.600 tấn, năm 1971 là 153.450 tấn, năm 1972 là 187.000 tấn, năm 1973 
là 226.600 tấn. Năm 1971 là 1.040.000 lượt người, năm 1972 là 1.808.000 lượt người, 
năm 1973 là 2.440.000 lượt người. 

2 Nay là Quốc lộ 38B đoạn Hải Dương - Thanh Miện.
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cầu nhỏ đã áp dụng kết cấu mố trụ dẻo và phương pháp lắp ghép. 
Các công trình xây dựng cơ bản do các công ty cầu đường, đoạn bảo 
dưỡng đường bộ và phòng giao thông vận tải cấp huyện thi công dứt 
điểm các tuyến đường: Bến Trại - Đập Neo, 206B(1), đường phà Gùa 
(nay là đường tỉnh 390), đường thị xã Hưng Yên đã hoàn thành phục 
vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đến năm 1975, mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh bao 
gồm 45 tuyến xe cơ giới có thể đi lại được với tổng chiều dài 925km, 
Trung ương quản lý 185km, địa phương quản lý 740km. Trong đó, 
đường láng nhựa chiếm 29%, đường đá dăm chiếm 23%, đường đất 
núi chiếm 34%, còn lại 14% là đường đất.

1 Nay là đường huyện 42 tỉnh Hưng Yên.

Cầu Bía (Quốc lộ 37), cầu bê tông cốt thép dự ứng lực được triển khai xây dựng  
đầu tiên ở Việt Nam, hoàn thành năm 1975.
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4.3.2.	Giao	thông	vận	tải	đường	sông

Giao thông vận tải đường sông Hải Hưng trong những năm chống 
chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ bị thiệt hại nặng nề do sự tàn 
phá của bom đạn. Hàng nghìn tấn phương tiện bị hư hỏng, phương 
tiện còn lại đều cũ nát, nhà xưởng bị tàn phá, thiết bị lạc hậu, không 
đồng bộ. Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu là khai thác hiệu quả các dòng 
sông, kênh, vùng hồ, quản lý luồng lạch bảo đảm giao thông thông 
suốt trong mọi tình huống. Phát huy mọi năng lực và loại hình vận tải 
sông để khôi phục, phát triển kinh tế và đánh thắng cuộc chiến tranh 
phá hoại của Đế quốc Mỹ, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Số phương tiện vận tải thuỷ khi hợp nhất tỉnh có tổng tải trọng 
là 8.300 tấn, chủ yếu là sà lan và thuyền gỗ. Thực hiện đề án “phát	
triển	kinh	tế	-	xã	hội	3	năm	1968-	1970” của Tỉnh ủy, Ty đặt ra nhiệm 
vụ phát triển giao thông vận tải đường thủy phải kết hợp ba loại 
phương tiện: Cơ giới, bán cơ giới, thô sơ với các hình thức vận tải: 
Quốc doanh, hợp tác xã chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, đảm 
bảo khối lượng vận chuyển hàng hoá mỗi năm từ 580-600 nghìn tấn.

Phải thực hiện nhiệm vụ nặng nề với vô vàn khó khăn là địch đánh 
phá và lũ lụt, mưa bão xảy ra (cuối năm 1968 một trận lũ lớn xảy ra 
gây nhiều thiệt hại cho các công trình giao thông vận tải đường thủy 
trên địa bàn tỉnh. Trong khi chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão 
số 4 gây ra, Hải Hưng lại phải hứng chịu cơn bão số 7 mạnh chưa từng 
có, làm đắm 20 nhịp phà cầu phao qua sông, 2 phà loại 18 tấn, 470 tấn 
thuyền, 200 tấn sà lan, 1 ca nô loại 90CV). Trước tình hình trên, Ty đã 
kịp thời phối hợp với các đơn vị và nhân dân các địa phương khắc phục 
hậu quả do bão lụt gây ra. Thực hiện sự chỉ đạo của Ty, cán bộ công 
nhân viên Đoạn Quản lý đường sông, Đoạn Quản lý đường bộ, Công 
ty Vận tải đường sông khẩn trương khơi thông luồng lạch, tu sửa lại hệ 
thống cầu phà, củng cố lại việc tổ chức vận chuyển đường thuỷ, đảm 
bảo giao thông thông suốt. Đến đầu tháng 4 năm 1969, giao thông vận 
tải đường thủy đã trở lại hoạt động bình thường.

Trận lụt lịch sử năm 1971, cán bộ công nhân viên ngành Giao 
thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị bộ đội và nhân dân các địa 
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phương tham gia hỗ trợ cứu người, cứu tài sản của nhân dân di chuyển 
đến nơi an toàn. Trực tiếp làm hoa tiêu dẫn đường cho tàu khách từ 
cống Chanh về cầu Cất; tham gia chống va trôi phương tiện tại các khu 
vực bến Bình, ngã ba Kèo trên sông Kinh Thầy, sông Thái Bình…

Đến năm 1975, mạng lưới giao thông đường sông bao gồm 30 
tuyến với 423km đã được khai thác phục vụ vận tải. Trong đó, đường 
sông do Trung ương quản lý dài 214km, đường sông do địa phương 
quản lý dài 209km. Ngoài ra, còn khoảng 3.000km sông ngòi có thể 
khai thác vận chuyển phục vụ các huyện, thị xã và phục vụ nông nghiệp.

Về phương tiện, đến năm 1975 phương tiện vận tải đường thuỷ 
có tổng trọng tải 28.400 tấn. Trong đó, Công ty Vận tải đường sông 
có 18.400 tấn, 41 ca nô với tổng công suất 5.105CV; các hợp tác xã 
có 10.000 tấn phương tiện và 5 ca nô với tổng công suất 475CV và 2 
tàu khách với 350 ghế.

4.3.3.	Giao	thông	vận	tải	đường	sắt

Hệ thống đường sắt nằm trên địa bàn tỉnh có ba tuyến: Tuyến 
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường sắt Kép - Hạ Long, tuyến 
đường sắt Chí Linh - Cổ Thành. Trong suốt thời kỳ chống chiến tranh 
phá hoại của Đế quốc Mỹ, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng là 
trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ, chúng tập trung đánh vào các 
cầu, nhà ga, hệ thống đường và các đoàn tàu, nhưng giao thông vận 
tải đường sắt vẫn luôn được đảm bảo. Các chuyến tàu chở hàng từ 
Hải Phòng vào Nam vẫn được thực hiện.

Đây cũng là giai đoạn xây dựng tuyến đường sắt Kép - Hạ Long, 
chạy qua huyện Chí Linh đã giải toả được thế độc tuyến Hà Nội - Hải 
Phòng và phân luồng hàng hoá khi bị địch đánh phá.

4.3.4.	Giao	thông	nông	thôn

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy Hải Hưng, 
ngành Giao thông vận tải của tỉnh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 
công tác giao thông nông thôn giai đoạn này là: Ra sức củng cố nâng 
cao chất lượng đường, chủ yếu là cải tạo mặt đường, tăng cường 
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thêm cầu cống. Đi đôi với nâng cao chất lượng mặt đường, kết hợp 
chặt chẽ với công tác thuỷ lợi, nạo vét sông ngòi. Phát triển các loại 
phương tiện vận tải: Xe ba gác cải tiến, xe bò bánh lốp, thuyền nan, 
đảm bảo tốt khâu vận chuyển trong sản xuất và lưu thông, phục vụ 
đắc lực “ba mục tiêu” nông nghiệp (mỗi lao động đạt 5 tấn thóc, hai 
con lợn trên một ha gieo trồng), phục vụ tốt cho chiến đấu, trật tự trị 
an và đời sống của nhân dân.

Về nhiệm vụ cụ thể: Trong xây dựng và quy hoạch, phấn đấu 
100% số xã có quy hoạch giao thông nông thôn tương đối hoàn 
chỉnh; về phát triển đường và cầu cống, phấn đấu 100% các đường 
liên xã, trục xã, liên thôn, thôn xóm ra đường trục huyện và quốc lộ, 
tỉnh lộ và 50%-60% đường từ thôn xóm, nhà kho, sân phơi ra đồng 
ruộng được cải tạo. Về phát triển phương tiện vận tải, giải phóng đôi 
vai: Tập trung phát triển các loại phương tiện vận tải có năng suất 
cao như xe ba gác, xe bò bánh lốp, thuyền nan. Phấn đấu đến năm 
1975, bình quân chung toàn tỉnh cứ 10 ha canh tác có 1 tấn phương 
tiện vận chuyển, giải phóng đôi vai đạt 100% trong khâu lưu thông và  
70%-80% trong khâu sản xuất.

Bước vào thực hiện, nhiệm vụ xây dựng và phát triển giao thông 
nông thôn gặp không ít khó khăn. Ngoài địch đánh phá, thiên tai lũ 
lụt xảy ra thì việc huy động lao động, vật liệu thực hiện cải tạo mặt 
đường và xây dựng cầu cống còn bị hạn chế. Một số xã và hợp tác 
xã nông nghiệp chưa nhận thấy hết tầm quan trọng của giao thông 
nông thôn.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh đã dành 
một phần kinh phí để hỗ trợ công tác giao thông nông thôn, Ty Giao 
thông vận tải đã tổ chức hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cấp 
huyện; đồng thời chỉ đạo phòng giao thông vận tải các huyện, thị xã 
và cán bộ giao thông các xã xác định phát triển giao thông nông thôn 
là nhiệm vụ chủ yếu, là khâu trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
Đồng thời Ty đã phối hợp với Ty Thuỷ lợi và các ngành liên quan 
tổ chức hướng dẫn, tập huấn, mở lớp bồi dưỡng và thành lập đoàn 
cán bộ về một số địa phương cùng với phòng giao thông vận tải cấp 
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huyện giúp đỡ các xã xây dựng quy hoạch cơ giới hoá nông nghiệp, 
tập trung chủ yếu là quy hoạch kiến thiết đồng ruộng kết hợp với làm 
đường vận chuyển trên các bờ lô, bờ thửa(1).

Một số địa phương ngoài việc thực hiện hướng dẫn chung của 
Ty Giao thông vận tải, còn phát huy nhiều sáng kiến như: Huyện Tứ 
Kỳ có phong trào nhân dân đào các gò, đống ngoài đồng lấy đất đắp 
đường giao thông vừa mở thêm diện tích canh tác; huyện Gia Lộc 
tổ chức phát động nhân dân tìm kiếm gạch vỡ góp lại để cải tạo mặt 
đường, tạo thành một mạng lưới giao thông có chất lượng khá tốt, xe 
ô tô có thể đi đến các thôn, xã. Các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách tổ 
chức nhiều tổ đội công nhân cùng nhân dân lên Chí Linh khai thác 
đất núi, thuê phương tiện vận chuyển về để cải tạo mặt đường… Nhờ 
vậy, toàn tỉnh đã hình thành mạng lưới đường giao thông nông thôn 
liên hoàn. Tính đến hết năm 1975, toàn tỉnh có 404/408 xã có đường 
xe ô tô vận chuyển phân bón, hàng hoá từ tỉnh về đến trung tâm xã, 
còn lại 4 xã chưa có cầu hoặc phà vượt qua sông lớn nên ô tô chưa 
đến được.

Về xây dựng cầu cống: Thực hiện chủ trương của Bộ Giao thông 
vận tải về phát triển các loại cầu tre, cùng với việc tổ chức học tập 
kinh nghiệm làm cầu tre sống của tỉnh Nam Hà, Ty Giao thông vận 
tải đã cùng với các địa phương làm thí điểm 7 chiếc từ mùa Xuân 
năm 1972. Đến năm 1975, toàn tỉnh làm được 669 chiếc cầu tre sống 
với tổng chiều dài 3.232m. Huyện Tứ Kỳ là đơn vị điển hình làm 
cầu tre sống tốt nhất tỉnh (130 chiếc). Bên cạnh đó phong trào làm 
cầu bằng đá cũng được khôi phục, phát triển (huyện Tứ Kỳ 36 chiếc, 
huyện Kim Thành 24 chiếc. Riêng xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc 32 
chiếc dài 49m, là xã làm nhiều cầu đá nhất tỉnh). Đến cuối năm 1975, 
toàn tỉnh đã xây dựng được hàng nghìn chiếc cầu, cống các loại, khắc 

1 Năm 1968-1970 toàn tỉnh đã đào đắp được 3.153km với hơn 6.240.000m3 đất và 
4.412.000 công, khôi phục, sửa chữa, cải tạo đường cũ 1.838km, với 479.000m3 vật liệu 
và 968.000 công, đạt 41% so với 1965-1967 thì đến năm 1971-1975 toàn tỉnh đã động 
viên 18.888.000 ngày công, đào đắp 16.881.000m3 đất, làm mới 5.289km, khôi phục, cải 
tạo 9.505km đường các loại.
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phục trở ngại cho vận tải phục vụ sản xuất nông nghiệp và đi lại của 
nhân dân.

Về phát triển phương tiện vận tải: Đến năm 1975, số phương 
tiện vận tải trong nông nghiệp của tỉnh có 86.227 chiếc (gồm xe bò, 
thuyền các loại…) bằng 26.878 tấn. Trong đó, các hợp tác xã nông 
nghiệp có 28.680 chiếc, các huyện có 47.130 chiếc.

Điểm mới trong giai đoạn này là Ty Giao thông vận tải Hải Hưng, 
dưới sự giúp đỡ của Viện Kỹ thuật - Bộ Giao thông vận tải đã đầu 
tư sản xuất thành công thuyền nan tre trát vữa xi măng có trọng tải 
20-35 tấn; Hợp tác xã Nhữ Tỉnh, Thanh Kỳ (huyện Tứ Kỳ), Hợp tác 
xã Vĩnh Hoà (huyện Ninh Giang), Hợp tác xã Cổ Dũng (huyện Kim 
Thành)…sản xuất thành công loại thuyền xi măng nan tre có trọng 
tải từ 0,7-2 tấn, góp phần phục vụ vận chuyển vật tư hàng hoá phục 
vụ nông nghiệp.

Về xây dựng tổ đội vận tải trong hợp tác xã nông nghiệp: Đến 
cuối năm 1975, toàn tỉnh có 361 tổ bảo dưỡng đường với 2.918 lao 
động, 384 tổ vận tải chuyên trách, 452 tổ vận tải bán chuyên trách.

Về thực hiện giải phóng đôi vai trong hoạt động vận tải nông 
thôn: Đã giảm bớt phần lao động nặng nhọc cho bà con xã viên, nhất 

Cầu tre “sống” phục vụ đi lại trong chiến tranh.
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là giải phóng sức lao động cho phụ nữ mỗi năm tiết kiệm được hàng 
chục vạn ngày công lao động trong khâu gánh gồng giúp tăng năng 
suất lao động, cải thiện đời sống xã viên(1).

Với những thành tích đạt được trong phát triển giao thông nông 
thôn khá nhất các tỉnh đồng bằng và trung du 2 năm liên tục 1974-
1975, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã tặng Cờ thưởng thi đua luân 
lưu cho Ty Giao thông vận tải Hải Hưng. Tổ vận tải xã Vĩnh Hoà 
(huyện Ninh Giang) hai năm liên tục 1974-1975 được Chính phủ 
công nhận là Tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ 
được Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh bình bầu là đơn vị làm giao 
thông nông thôn khá nhất tỉnh.

4.3.5.	Phát	triển	công	nghiệp	để	tăng	năng	lực	vận	tải

Đến năm 1975, các xí nghiệp trong Ngành đã sản xuất được các 
loại xà lan trọng tải 200-250 tấn, đoàn xà lan đẩy 800 tấn, ca nô 
135CV và 200CV. Hải Hưng là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc sản xuất 
thuyền xi măng lưới thép lắp máy có trọng tải 25-30 tấn. Hàng năm 
các xí nghiệp công nghiệp của ngành Giao thông vận tải sản xuất 
3.000 tấn xà lan thép; 2.000 tấn thuyền xi măng lưới thép, trung, đại 
tu từ 5.000 đến 6.000 tấn phương tiện vận tải thuỷ, 20 ca nô và 250 
xe ô tô tiêu chuẩn.

Về năng lực vận tải, trước năm 1975 Hải Hưng không đủ năng 
lực vận tải, lực lượng vận tải của Trung ương phải hỗ trợ vận chuyển 
mỗi năm từ 3-5 vạn tấn. Nhưng từ sau năm 1975, Hải Hưng không 
chỉ tự đảm nhiệm vận chuyển toàn bộ hàng hoá của địa phương, mà 
hàng năm còn vận chuyển cho Trung ương khoảng 10 vạn tấn phục 
vụ cho các nhu cầu đột xuất, giải toả cảng Hải Phòng, phục vụ khu 
vực biên giới và xây dựng vùng kinh tế mới.

1 Kết quả trong 3 năm 1968-1970, các hợp tác xã đã giải phóng đôi vai khâu lưu thông đạt 
87%, khâu sản xuất 49%, tỷ lệ công vận chuyển chiếm khoảng 20% công sản xuất. Có 
133 hợp tác xã thực hiện giải phóng đôi vai trên 75%, 145 hợp tác xã thực hiện 50-70%, 
274 hợp tác xã thực hiện dưới 50%, thì đến năm 1975, giải phóng được hơn 90% khối 
lượng lưu thông và 50% khối lượng vận chuyển.
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4.3.6.	Chi	viện	cho	chiến	trường	miền	Nam

Cùng với nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngành Giao thông vận tải tham gia vận 
chuyển lương thực phục vụ chiến trường miền Nam.

Năm 1969, Ty Giao thông vận tải đã thành lập Đoàn vận tải mang 
tên Đoàn vận tải Hải Hưng, làm nhiệm vụ chuyển hàng vào phục 
vụ chiến trường miền Nam với phương thức vận chuyển chủ yếu là 
thuyền kéo dây đẩy sào, hàng hoá chủ yếu là lấy gạo từ Ninh Giang, 
Dốc Lã vào bến Thuỷ, ngược sông Lam đến biên giới Việt - Lào.

Chỉ tính riêng trong năm 1972, ngành Giao thông vận tải Hải Hưng 
đã vận chuyển 9.981 tấn gạo vào các tỉnh Thanh Hoá 9.226 tấn, Nghệ 
An 755 tấn. Các đơn vị vận tải trong Ngành đã vận chuyển 9.316 tấn 
gạo(1), lực lượng vận tải các ngành vận chuyển 372 tấn, lực lượng vận 
tải nhân dân vận chuyển 293 tấn gạo. Phương thức vận chuyển chủ yếu 
bằng thuyền đến tỉnh Thanh Hoá, sau đó chuyển sang vận chuyển bằng 
ô tô vào miền Nam (do đường thuỷ thời gian này bị thủy lôi của Mỹ 
phong toả). Tháng 8 năm 1972, Ty Giao thông vận tải Hải Hưng đã tổ 
chức khóa đào tạo lái xe ô tô cho 50 đồng chí (tại xã Hùng Sơn, huyện 
Thanh Miện) để phục vụ chiến trường miền Nam.

Bên cạnh công tác vận chuyển lương thực, ngành Giao thông 
vận tải tham gia chuyển quân lên đường vào Nam chiến đấu. Trong 
4 năm 1969-1972, thực hiện phong trào “mở	hội	xuống	đồng,	 tiễn	
chồng	con	lên	đường	đánh	Mỹ”, ngành Giao thông vận tải tham gia 
đưa 23.672 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số đó, nhiều người 
là con em cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, một số là công 
nhân của Ngành.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, 
miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hoàn toàn được độc lập và 
bước sang trang sử mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa.

1 Công ty ô tô vận chuyển 1.844 tấn, công ty xếp dỡ vận chuyển 256 tấn, công ty đường 
sông vận chuyển 6.030 tấn, Công ty cầu đường vận chuyển 46 tấn, 4 hợp tác xã của tỉnh 
vận chuyển 1.150 tấn gạo.
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CHƯƠNG V
GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI HƯNG  

TRONG THỜI KỲ KHÔI PHỤC  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC (1975-1997)

1. Giao thông vận tải thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa (1975-1985)

Với đại thắng mùa Xuân 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi. Một kỷ nguyên mới của 
cách mạng Việt Nam đã được mở ra: Kỷ nguyên cả nước độc lập, 
thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 29 tháng 9 năm 1975, 
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) đã 
ban hành Nghị quyết về “Nhiệm	vụ	của	cách	mạng	Việt	Nam	trong	
giai	đoạn	mới”; trong đó nêu rõ “đưa	cả	nước	tiến	nhanh,	tiến	mạnh,	
tiến	vững	chắc	lên	chủ	nghĩa	xã	hội;	miền	Bắc	phải	tiếp	tục	đẩy	mạnh	
sự	nghiệp	xây	dựng	chủ	nghĩa	xã	hội	và	hoàn	thiện	quan	hệ	sản	xuất	
xã	hội	chủ	nghĩa”.

Xác định tầm quan trọng của giao thông vận tải đối với phát triển 
kinh tế - xã hội trong tình hình mới, tháng 12 năm 1976, Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ IV đã ban hành Nghị quyết phải “tích	cực	mở	
mang	giao	thông	vận	tải,	phải	kiên	quyết	sớm	khắc	phục	tình	trạng	
năng	lực	giao	thông	vận	tải	và	thông	tin	liên	lạc	không	cân	đối	với	
sự	phát	triển	của	nền	kinh	tế	quốc	dân,	và	không	cân	đối	giữa	các	bộ	
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phận	trong	nội	bộ	Ngành(1)”. Đại hội nhấn mạnh việc tận dụng thuận 
lợi của vận tải biển (cảng Hải Phòng), tiếp tục củng cố các tuyến 
đường sắt; tận dụng thuận lợi vận tải đường sông, cải tạo và phát triển 
hệ thống cảng sông; nạo vét luồng lạch, cơ giới hoá khâu bốc dỡ; vừa 
cải tạo vừa xây dựng hệ thống đường bộ, phát triển giao thông nông 
thôn. Phát triển thêm phương tiện vận tải thô sơ, “coi	trọng	phát	triển	
giao	thông	vận	tải	địa	phương	phù	hợp	với	yêu	cầu	phát	triển	kinh	tế	
và	tổ	chức	lại	sản	xuất	ở	mỗi	nơi”.

Trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế Kế hoạch 5 năm 1976-1980 đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Hải Hưng lần thứ nhất. Ty Giao thông vận tải xây dựng phương 
hướng phát triển giao thông vận tải năm 1976 và những năm tiếp theo 
là “Phát	huy	mạnh	mẽ	tinh	thần	tự	lực	tự	cường,	ra	sức	khai	thác	và	
tận	dụng	mọi	tiềm	lực	hiện	có.	Chấn	chỉnh	sắp	xếp	hợp	lý	về	tổ	chức	
sản	xuất,	tiếp	tục	cải	tiến	quản	lý	theo	hướng	sản	xuất	lớn	xã	hội	chủ	
nghĩa,	đồng	thời	nhanh	chóng	tăng	cường	cơ	sở	vật	chất	kỹ	thuật	các	
khâu	then	chốt	của	vận	tải,	từng	bước	giải	quyết	đồng	bộ	và	cân	đối,	
tạo	ra	sự	biến	đổi	căn	bản	đưa	vận	tải	tiến	lên	ngang	tầm	phát	triển	
nền	kinh	tế	địa	phương”. Nhanh chóng triển khai việc đăng ký các 
phương tiện vận tải đường bộ; có chính sách, biện pháp quản lý, sử 
dụng các phương tiện vận tải theo cơ chế hợp lý. Tổ chức sắp xếp lại 
mạng lưới vận tải, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ cơ giới 
các hợp tác xã vận tải ô tô. Kết hợp chặt chẽ các lực lượng vận tải 
(cơ giới, thô sơ, vận tải tỉnh và huyện, vận tải quốc doanh). Xác định 
vận tải là để phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng 
và đời sống. Tổ chức liên hiệp, gắn kết giữa vận tải đường sông và 
vận tải ô tô.

Tuy nhiên, nhiệm vụ giao thông vận tải giai đoạn này gặp vô vàn 
khó khăn:

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lao động - 2005, Phương hướng nhiệm vụ và 
mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (1976-1980).
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Do hậu quả nặng nề của chiến tranh, đến năm 1975, toàn bộ hệ 
thống giao thông đường bộ đều chưa đạt cấp kỹ thuật. Phương tiện 
vận tải, bốc dỡ thiếu thốn và lạc hậu, ít phương tiện vận tải hoạt động 
được tốt. Công nghiệp sửa chữa các phương tiện vận tải còn quá nhỏ, 
lại bị chiến tranh tàn phá chưa kịp phục hồi nên không đáp ứng được 
nhu cầu sửa chữa.

Đất nước vừa thống nhất lại phải tiếp tục với hai cuộc chiến tranh 
bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1978) và biên giới phía Bắc (1979), 
tuy không kéo dài nhưng hậu quả cũng rất nặng nề. Các thế lực thù 
địch bao vây, cấm vận và kinh tế chậm phát triển.

1.1. Tổ chức bộ máy quản lý

Sau năm 1975, để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình 
mới, cơ cấu tổ chức của Ty Giao thông vận tải gồm: Trưởng Ty, các 
Phó trưởng Ty và 11 phòng chuyên môn(1): Phòng Kế hoạch tổng 
hợp, phòng Lao động và tiền lương, phòng Tài vụ, phòng Quản lý 
giao thông, phòng Vận tải, phòng Tổ chức, phòng Giao thông vận 
tải nông thôn, phòng Hành chính quản trị, phòng Kiến thiết cơ bản, 
Ban thanh tra, Liên hiệp vận tải, các xí nghiệp và các hợp tác xã trực 
thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Hàn làm Trưởng Ty Giao thông vận tải 
từ tháng 11 năm 1974 đến tháng 10 năm 1979, đồng chí Phạm Xuân 
Cương làm Trưởng Ty từ tháng 11 năm 1979 đến năm 1983.

Ngày 27 tháng 11 năm 1982, Tỉnh ủy quyết định đổi tên Ty Giao 
thông vận tải Hải Hưng thành Sở Giao thông vận tải Hải Hưng. Đồng 
chí Nguyễn Công Châu, Tỉnh ủy viên được bổ nhiệm làm Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải Hải Hưng (1983-1992).

Tiếp nhận, sáp nhập và thành lập mới một số đơn vị: Năm 1977, 
thành lập Ban Vận tải - Kinh tế để đưa nhân dân đi xây dựng kinh 

1 Năm 1976 thành lập Phòng Kỹ thuật công nghiệp; đến năm 1978 chuyển đổi thành 
phòng Đăng kiểm kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra đánh giá kỹ thuật các phương tiện thủy, 
để cấp phép hoạt động và thường trực công tác khoa học kỹ thuật của Ngành.



90

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

tế mới ở miền Nam và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, tháng 01 
năm 1983 chuyển thành Đại lý vận tải địa phương, là đơn vị hạch 
toán kinh doanh. Mô hình đại lý vận tải địa phương được thành lập, 
thay đổi phương thức vận tải đưa hàng từ nhà máy về tận nơi người 
sử dụng, là một bước cho sự đổi mới dần xóa bó cơ chế cũ; tháng 8 
năm 1979 sáp nhập Công ty Vận tải đường sông với Công ty Xếp dỡ 
hàng hóa thành Công ty Vận tải xếp dỡ đường thủy Hải Hưng; năm 
1979, sáp nhập Xí nghiệp Thuyền xi măng lưới thép với Xí nghiệp 
19-5 thành Xí nghiệp Cơ khí thủy; năm 1982 tiếp nhận Đoạn Quản 
lý Quốc lộ 5 từ Trung ương về tỉnh đổi tên là Đoạn đường bộ 2, đến 
năm 1985 sáp nhập với Đoạn đường bộ 1 thành Xí nghiệp Quản lý 
đường bộ Hải Hưng.

1.1.1.	Tổ	chức	Đảng	bộ	ngành	Giao	thông	vận	tải

Năm 1975, đồng chí Cao Sơn Huy, Phó trưởng Ty, Bí thư Đảng 
ủy được điều động vào Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hàn, Trưởng Ty 
được giao kiêm Bí thư Đảng ủy.

Năm 1978, thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 4 tháng 2 
năm 1978 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhiệm vụ, quyền hạn, 
cách làm việc của Ban Cán sự Đảng ở các Bộ, Ty, Sở; Tỉnh ủy Hải 
Hưng ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 14 tháng 6 năm 1978 
chỉ định Ban cán sự Đảng Ty Giao thông vận tải Hải Hưng gồm 5 
đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hàn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty được 
chỉ định làm Bí thư Ban Cán sự(1).

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng bộ triển khai chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị về khắc phục những khó khăn sau chiến 
tranh để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông vận tải theo 
hướng phục vụ đắc lực cho sản xuất đời sống và phát triển kinh tế 
địa phương.

1 Ủy viên Ban Cán sự Đảng cơ quan Ty Giao thông vận tải gồm các đồng chí: Nguyễn 
Hữu Kiểm, Phó trưởng Ty; Phạm Xuân Cương, Phó trưởng Ty; Nguyễn Xuân Hãnh, Phó 
trưởng Ty; Lý Trọng Thời, Trưởng phòng kế hoạch.
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1.1.2.	Tổ	chức	Công	đoàn	ngành	Giao	thông	vận	tải

Tổ chức Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hải Hưng khoá IV, 
nhiệm kỳ 1978-1980(1), đồng chí Nguyễn Hữu được bầu làm Thư ký 
công đoàn Ngành. Từ năm 1980-1986, đồng chí Nguyễn Hải Đảo được 
bầu làm Chủ tịch(2) Công đoàn ngành Giao thông vận tải. Trong giai 
đoạn này, Công đoàn ngành Giao thông vận tải đã tổ chức nhiều phong 
trào thi đua ký kết hợp đồng tập thể, dân chủ hoá kế hoạch, quản lý kỹ 
thuật, tăng cường chất lượng sản phẩm, phong trào thi đua “lao	động	
giỏi,	quản	lý	giỏi” tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Ngành trong mỗi đoàn viên công đoàn. Đồng thời, 
hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải đã 
tăng cường tổ chức tuyên truyền công nhân, viên chức nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, ý thức làm chủ cơ quan, xí nghiệp...

1.1.3.	Tổ	chức	Đoàn	thanh	niên	Sở	Giao	thông	vận	tải

Đoàn thanh niên Sở Giao thông vận tải giai đoạn 1973-1979 do 
đồng chí Nguyễn Hải Đảo làm Bí thư đã tổ chức nhiều phong trào 
lao động tình nguyện, phong trào lao động cộng sản chủ nghĩa. Nhiều 
công trình và phương tiện do thanh niên đảm nhiệm thực hiện, qua đó 
đã động viên sức lao động trong thanh niên ngành Giao thông vận tải, 
các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra hoàn thành, hoàn thành vượt mức như: 
Năm 1976, đoàn vận tải 32, 28, 27 Công ty đường sông về trước kế 
hoạch 30 ngày, công trình thuyền xi măng lưới thép hoàn thành trước 
thời gian quy định, tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước…

1.1.4.	Giao	thông	vận	tải	tham	gia	khắc	phục	hậu	quả	chiến	tranh

Từ nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc về công tác giao thông 
vận tải và thông tin liên lạc trong tình hình mới, Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh đề ra phương hướng nhiệm vụ ngành Giao thông 

1 Ban chấp hành gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu, Nguyễn Hải Đảo, Vũ Xuân Điệt, Mai Đình 
Vang, Nguyễn Thị Phương, Lương Miên, Nguyễn Át, Phạm Thị Muối, Dương Văn Bính, 
Nguyễn Văn Xử, Đoàn Văn Vẻ, Trần Đức Nguyên, Phạm Thị Điểm, Mạc Thị Hoa, Nguyễn 
Trung Lễ, Nguyễn Công Châu, Nguyễn Văn Hy, Phạm Quang Thọ, Ưng Đình Chính.

2 Trước là Thư ký công đoàn, được thay đổi theo Điều lệ Công đoàn.
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vận tải trong tình hình mới: Gấp rút tiến hành quy hoạch phân công, 
phân cấp việc vận tải giữa tỉnh và huyện, giữa giao thông đường thuỷ, 
giao thông đường bộ, giữa cơ giới và thô sơ, xác định các điểm kinh 
tế để xây dựng bến bãi bốc xếp, kho tàng, tận dụng và khai thác sửa 
chữa các phương tiện, phát triển giao thông nông thôn.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, ngành 
Giao thông vận tải đã cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà khắc phục 
những khó khăn sau chiến tranh để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 
giao thông vận tải phục vụ đắc lực cho sản xuất đời sống và phát triển 
kinh tế địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh trên 
địa bàn tỉnh, năm 1975-1976 theo chỉ đạo của tỉnh, Ty Giao thông vận 
tải Hải Hưng đã tăng cường chi viện cho hai tỉnh kết nghĩa là Phú 
Yên, Long An và một số tỉnh khác (Bình Trị Thiên, Quảng Ngãi) 20 
đồng chí là lãnh đạo Ty, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và cán bộ kỹ 
thuật; thành lập Công ty cầu đường với đầy đủ cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ kỹ thuật và công nhân chi viện cho tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Đắk 
Lắk(1). Năm 1976, cử một đội cầu (tiền thân là Đội cầu 71)(2) tham gia 
xây dựng một số cầu đoạn qua tỉnh Quảng Bình góp phần sớm thông 
tuyến đường sắt Thống Nhất từ Lạng Sơn - Thành phố Hồ Chí Minh 
và đến năm 1985 tham gia làm đường và cầu, cống tuyến đường biên 
giới huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Giao thông vận tải đường bộ

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo của Bộ Giao thông 
vận tải về công tác giao thông vận tải trong những năm trước mắt 
(1975-1980) và đến năm 1985. Với nhiệm vụ chủ yếu “Tập	 trung	
mọi	khả	năng,	lực	lượng	của	toàn	Ngành	vào	việc	khôi	phục	có	trọng	
điểm	các	công	trình	giao	thông	chủ	yếu	do	chiến	tranh	và	thiên	tai	

1 Một số đồng chí sau này giữ các chức vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng chí Hồ 
Quang Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chi Lê Văn Sắc, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên).

2 Thành lập năm 1971 trực thuộc Ty để thi công cầu Tràng Thưa; sau giải phóng miền Nam 
sáp nhập vào Xí nghiệp Cầu đường (nay là Công ty Cổ phần Công trình giao thông).
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gây	ra	để	nhanh	chóng	đưa	vào	hoạt	động.	Ngành đã tập trung thực 
hiện “khẩn	trương	tổ	chức	sửa	chữa	những	đoạn	đường,	cây	cầu	trên	
các	tuyến	đường	chính	bị	hư	hại	trong	chiến	tranh,	để	bảo	đảm	giao	
thông	thông	suốt”.

Về xây dựng xây dựng cơ bản, hoàn thành xây dựng các công 
trình Cầu Bía, Cầu Ràm, đường 17A, Cầu Cất qua sông Sặt, cầu 
Trương Xá đường 39A và tuyến đường vành đai giao thông từ Chí 
Linh đi Hà Bắc (hiện nay là đoạn Quốc lộ 37 Sao Đỏ - Bắc Giang). 
Trong đó Cầu Bía, Cầu Tràng Thưa là những cây cầu Bê tông cốt 
thép Dự ứng lực đầu tiên ở nước ta. Năm 1976, mở rộng đường 183, 
đoạn đường 188 từ Kinh Môn đến bến phà Hiệp Thượng, đoạn đường 
190 từ Phú Lương đến xã Tiền Tiến huyện Thanh Hà. Xây dựng cầu 
Thiên, cầu Dốc, cầu Cáp và cầu Bến Tắm(1). Hoàn thành công tác cải 
tạo đưa vào sử dụng một số công trình như: đường 39A, 39B, bến xe 
thị xã Hải Dương, bến xe thị trấn Sao Đỏ; xây dựng các cầu phao tạm 
trên đường 188, trang bị thuyền gắn máy 12 đến 18CV ở các bến đò 
ngang qua sông lớn.

Về quản lý và bảo trì hạ tầng giao thông, do kinh tế khó khăn, cơ sở 
vật chất kỹ thuật và thiết bị lạc hậu, chất lượng lao động thấp dẫn đến 
nhiều đoạn đường bị xuống cấp nhưng không đủ kinh phí để sửa chữa.

Vận tải giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn do cơ chế quản lý, 
thiếu thốn phương tiện, thiết bị sửa chữa, thay thế. Năm 1979, săm 
lốp chỉ đạt 25% yêu cầu, các loại thép tấm để phục vụ cho công tác 
sửa chữa phương tiện vận tải, phụ tùng thay thế chỉ đạt 71% yêu cầu, 
vì vậy một số phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa đã phải 
tạm dừng hoạt động. Năm 1980, Nhà nước chỉ cân đối được 21% nhu 
cầu về săm lốp ô tô, 62% về dầu diesel nên các hợp tác xã vận tải cơ 
giới đường bộ hoạt động chỉ đạt 50% công suất. Thiếu súc vật kéo, 
thiếu thức ăn cho bò và săm lốp; các chế độ về lương thực, thực phẩm 
cho xã viên hợp tác xã không được cung cấp. Giá cước vận chuyển do 
Nhà nước quy định rất thấp so với giá thành thực tế, phần lớn các hợp 

1 Cầu Thiên (Quốc lộ 37), cầu Dốc (Quốc lộ 38) cầu Bến Tắm (Đường tỉnh 398B), cầu 
Cáp (Quốc lộ 38).



94

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

tác xã không đủ bù đắp chi phí, thua lỗ đậm. Nhiều hợp tác xã vận tải 
thô sơ tự tìm kiếm công việc, hoạt động ngoài kế hoạch là chủ yếu. 
Năng lực vận tải của tỉnh, bao gồm vận tải bộ và vận tải thủy, bước 
vào giai đoạn sa sút nghiêm trọng. Lực lượng vận tải địa phương chỉ 
vận chuyển được 50-80% các mặt hàng chủ yếu như than, đá nung 
vôi, đất đá, cát sỏi phục vụ xây dựng cơ bản. Vận tải hành khách cũng 
gặp nhiều khó khăn, chất lượng phương tiện xuống cấp. Năng lực vận 
chuyển hành khách trên các tuyến liên tỉnh chính như từ Hải Dương 
đi Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…và các tuyến nội tỉnh giảm sút 
nghiêm trọng.

Để khắc phục khó khăn, Xí nghiệp ô tô vận tải hành khách phải 
tự chế tạo nhíp xe, đắp lốp, cải tiến dùng than củi để chạy xe phục 
vụ vận chuyển hành khách. Trong những năm 1978-1985, phục vụ 
nhiệm vụ chính trị đưa hàng vạn người dân của tỉnh đi xây dựng vùng 
kinh tế mới Gia Lai - Kon Tum - Đắk Lắk, tham gia chuyển quân 
phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới.

Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Ngành đã tiến hành 
tổ chức lại lực lượng vận tải, trước hết là vận tải quốc doanh và hợp 
tác xã vận tải(1) khắc phục từng bước những khó khăn về tiền vốn, vật 
tư, phụ tùng thay thế, nhiên liệu khan hiếm đảm bảo vận tải, phục vụ 
sản xuất, nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham gia vận 
tải phục vụ vùng biên giới, giải toả cảng Hải Phòng và xây dựng vùng 
kinh tế mới. Trong giai đoạn này, xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều 
tấm gương tiêu biểu trong lao động sản suất như:

Để giải quyết khó khăn trong việc đi lại cho nhân dân, nhất là 
trong dịp lễ, Tết với lưu lượng hành khách tăng đột xuất, Ngành đã 
huy động hàng chục xe tải của Xí nghiệp ô tô vận tải hàng hóa, xe 
ô tô vận tải của các cơ quan, xí nghiệp ngoài Ngành phục vụ vận tải 
hành khách. Phương châm phục vụ lúc đó là kiên quyết phấn đấu vận 
chuyển hết khách trước lúc giao thừa, không để một hành khách nào 
phải ăn Tết tại bến xe, bến tàu. Nhiều năm Giám đốc Xí nghiệp xe 

1 Năm 1980 có 231 xe tải, tương ứng 1.108 tấn tải trọng và 105 xe khách, tương ứng 4.560 
ghế ngồi.
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Bến xe khách Hải Dương (năm 1979).

Đoàn xe của Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng (năm 1984-1985).
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khách(1) đã dùng xe công vụ chở khách nhỡ xe về quê cho kịp giao 
thừa(2);

Gương anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Ngũ, sinh năm 1927 (quê 
quán tại Kim Thi, Hưng Yên) - Lái xe Công ty ô tô vận tải hành 
khách Hải Hưng khi đang trên đường lái xe khách biển kiểm soát 
34A-16.30 từ Hà Nội về thị xã Hưng Yên gặp vụ tai nạn giao thông 
giữa xe ô tô quân đội và xe chở xăng của Sở Lương thực Hà Nội tại 
phố Bần - Hưng Yên, xe chở xăng bị bắt lửa bùng cháy dữ dội đe dọa 
tính mạng của những người xung quanh. Trước tình huống trên, đồng 
chí đã dũng cảm quên mình cứu sống 2 cô gái và lái xe mắc kẹt trong 
buồng lái; đồng thời xông vào chiếc xe chở xăng đang bốc cháy tháo 
nắp, xả van xi téc để tránh nổ téc nguy hiểm đến tính mạng của nhân 
dân khu vực phố Bần. Khi bị bỏng nặng, được nhân dân và cơ quan 
đưa lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, biết khó qua khỏi, đồng chí 
đã từ chối nhận phần thuốc của mình để dành cứu chữa người khác. 
Trước hành động anh hùng của đồng chí Nguyễn Văn Ngũ, ngày 06 
tháng 11 năm 1980 Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 216-LCT truy tặng 
danh hiệu Anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ.

Về xếp dỡ hàng hóa, năm 1977 thành lập Công ty Xếp dỡ hàng 
hoá, lúc đầu chủ yếu xếp dỡ hàng hoá thủ công. Đến năm 1978 các 
cảng chính Cống Câu và một số bến phụ đã được xây dựng(3); các 
phương tiện xếp dỡ cơ giới bước đầu đã được đầu tư, năng lực thông 
qua đã tăng từ 100.000 tấn/năm lên gần 440.000 tấn/năm, năng lực 
xếp dỡ đạt gần 640.000 tấn/năm.

1.3. Giao thông vận tải đường sông

Thực hiện Kế hoạch phát triển giao thông vận tải 1976-1980, Ty 
Giao thông vận tải đã sắp xếp tổ chức liên hiệp vận tải đường sông 
với đường ô tô đối với các loại hàng có khối lượng lớn. Các đơn vị 

1 Tháng 11 năm 1977 thành lập thành Công ty ô tô vận tải hành khách.
2 Đồng chí Hoàng Chính Hòa, nhiều năm được Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân 

tỉnh khen.
3 Dốc Vĩnh, Đồng Niên, Hưng Yên, Bến Xuôi, Bến Hới, Dốc Lã.
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Công ty ô tô vận tải hàng hoá phục vụ đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới  
(năm 1978).

Công ty ô tô vận tải hàng hoá phục vụ công trình thuỷ điện Sông Đà.
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như Công ty vận tải đường sông, Hợp tác xã thuyền buồm, Xí nghiệp 
xếp dỡ hàng hóa vẫn là những đơn vị chủ lực về vận tải và xếp dỡ 
hàng hóa.

Đến năm 1978, các đơn vị kinh tế đường sông từng bước tự chủ, 
có đội tàu vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và chủng loại, các 
cảng sông của tỉnh được xây dựng, được cơ giới hoá với tỷ lệ ngày 
càng tăng, cơ sở công nghiệp đáp ứng nhu cầu sửa chữa; các đơn vị 
quản lý luồng lạch có đầy đủ phương tiện thông tin, trục vớt, nạo vét, 
có lực lượng thi công các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng(1). Năm 
1980, toàn tỉnh có hơn 400km đường sông được khai thác phục vụ 
vận tải, ngoài ra còn hơn 300km sông ngòi phục vụ vận tải cho các 
Hợp tác xã nông nghiệp. Về vận tải, số phương tiện vận tải thuỷ đạt 
29.900 tấn (gấp 3,6 lần so với năm 1968)(2) và đã cơ giới hoá 75% số 
thuyền sông. Năm 1985, vận tải đường thuỷ đạt gần 600.000 tấn hàng 
hoá(3). Vận tải hành khách đạt trên 66.000 lượt người.

Vận tải hành khách đường sông có tuyến vận tải Phú Lương(4) - 
Phả Lại - Chàng - Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang) chở khách đi theo các 
sông Thái Bình - Lục Đầu Giang - Lục Nam.

Giai đoạn này tiến hành xây dựng 3 cảng sông chính (Cống Câu, 
Dốc Lã và Trại Sơn(5)).

Về công tác quản lý, bảo đảm giao thông đường sông: Đoạn 
Quản lý đường sông xây dựng một số nhà Trạm quản lý, lắp đặt hệ 
thống phao tiêu, báo hiệu phục vụ hoạt động vận tải đường sông.

1 Kết quả năm 1978, ngành Đường sông đạt kế hoạch vận tải hàng hoá 748.397 tấn. Vận 
tải quốc doanh đường sông thực hiện 361.565, khối hợp tác xã vận tải (Hợp tác xã vận 
tải tỉnh, hợp tác xã vận tải huyện) thực hiện 386.832 tấn. Về vận tải hành khách đường 
sông thực hiện 74.143 người, vận chuyển 15.691 tấn lương thực, 750 tấn muối ăn, 2.000 
tấn sắt thép, hoàn thành vận chuyển đá chống lụt.

2 Trong đó 18.900 tấn sà lan thép (gấp 4,6 lần năm 1968), 330 thuyền xi măng lưới thép 
bằng 11.000 tấn trọng tải (gấp 2,4 lần năm 1968), trong đó có 87 thuyền máy.

3 Xí nghiệp vận tải đường thuỷ thực hiện 186.289 tấn hàng, các Hợp tác xã vận tải thuỷ 
thực hiện 149.253 tấn hàng.

4 Bờ sông Thái Bình thuộc địa bàn phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương ngày nay.
5 Lần lượt thuộc: TP. Hải Dương, Hưng Yên và huyện Kinh Môn.
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1.4. Giao thông vận tải đường sắt

Vận tải đường sắt chủ yếu tập trung ở tuyến đường sắt Hà Nội - 
Hải Phòng nhưng do thiếu toa xe, đầu máy và than chạy tàu nên năng 
lực vận tải giảm sút; đặc biệt là vận tải hành khách. Vận tải hàng hoá 
thông qua khoảng 75.000-100.000 tấn/năm.

Trong những năm từ 1981-1985, xây dựng mới tuyến đường sắt 
Chí Linh - Phả Lại có chiều dài 16,4km với khổ đường tiêu chuẩn 
1.435mm xuất phát từ ga Chí Linh, ga cuối là ga Cổ Thành để vận 
chuyển than phục vụ Nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

1.5. Công nghiệp giao thông vận tải

Với nhiệm vụ sản xuất phụ tùng, chi tiết máy phục vụ cho công 
tác sửa chữa các loại phương tiện vận tải, chế tạo nhiều thiết bị, 
phương tiện phục vụ cho sản xuất của Ngành, giai đoạn 1975-1985, 
bên cạnh những thuận lợi là đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật có 
trình độ, kinh nghiệm, có các đơn vị cơ khí chuyên ngành; tuy nhiên 
ngành công nghiệp giao thông vận tải cũng đứng trước những khó 

Xí nghiệp xếp dỡ hàng hóa đường thủy Hải Hưng mở chiến dịch 15 ngày bốc xếp  
8.000 tấn hàng (năm 1987).



100

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

khăn chung như: Vật tư, năng lượng, các vật liệu chính như sắt thép, 
que hàn, phụ tùng sửa chữa... thiếu thốn.

Trước thực trạng trên, ngành Giao thông vận tải đã có sự điều 
chỉnh phù hợp, phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó 
khăn về vật tư và điều kiện sản xuất, tăng cường công tác quản lý. 
Các xí nghiệp công nghiệp đã đề ra nhiều biện pháp tích cực khắc 
phục khó khăn như: lấy nhiệm vụ sửa chữa là chủ yếu, tận dụng 
các phế liệu, chủ động và mạnh dạn sản xuất mới. Vì vậy sản xuất 
công nghiệp đã có nhiều chuyển biến, đóng được một số sà lan thép, 
thuyền xi măng lưới thép phục vụ vận tải đường sông(1). Xí nghiệp cơ 
khí thủy đóng 2 tàu tự hành chạy ven biển lắp máy 135CV trọng tải 
100 tấn và đóng tàu pha sông biển có trọng tải 400 tấn.

1.6. Giao thông nông thôn

Ngành chủ động kết hợp với cuộc vận động tổ chức lại sản xuất 
và cơ giới hoá nông nghiệp, lập quy hoạch giao thông vận tải các 
huyện và xã, phát triển đường sá, cầu cống bảo đảm phục vụ cơ giới 
hóa nông nghiệp gắn với hoàn chỉnh hệ thống thuỷ nông để nâng cao 
chất lượng đường ngoài đồng ruộng những năm trước. Vì vậy, giao 
thông nông thôn có bước phát triển mạnh, bình quân 2 - 3 hộ có 1 xe 
cải tiến, mỗi hợp tác xã có ít nhất 3 xe bò kéo. Đến năm 1980, thực 
hiện giải phóng đôi vai đạt kết quả đặt ra, người dân không phải gồng 
gánh do không có đường giao thông nông thôn cho xe cải tiến, xe bò 
kéo, sức người vận chuyển chỉ còn chiếm khoảng 10% trong tổng số 
công sản xuất.

1 Năm 1976, đã đóng mới được đoàn sà lan đẩy 800 tấn, 4 chiếc sà lan vỏ thép 100 tấn, 11 
chiếc thuyền sắt, 36 chiếc thuyền buồm xi măng lưới thép 25 tấn, 32 chiếc thuyền máy. 
Sửa chữa 2.375 tấn sà lan sắt, 6 chiếc phà, 4 chiếc ca nô, 161 chiếc xe tiêu chuẩn. Đạt giá 
trị tổng sản lượng 3.584.672 đồng, giá trị sản lượng hàng hoá 3.716.359 đồng. Năm 1978, 
đã nghiên cứu và chế tạo, phục hồi lại các píttông dùng cho máy thuỷ, đóng mới 07 chiếc 
sà lan 100 tấn, 3 chiếc sà lan chở dầu 50 tấn, 6 chiếc ca nô 135CV, 1 chiếc phà thép 25 tấn, 
18 chiếc thuyền máy 30 tấn. Sửa chữa 213 chiếc xe ô tô. Năm 1985 sản xuất công nghiệp 
đạt giá trị tổng sản lượng 3.114.160 và 19.484.500 giá trị sản lượng hàng hoá.
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Bước vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển giao thông nông 
thôn giai đoạn này có những thuận lợi cơ bản được phát huy trong 
phong trào giao thông của tỉnh từ những giai đoạn trước và tiếp tục 
nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối kết hợp 
của các ngành. Nhưng công tác giao thông nông thôn giai đoạn này 
vẫn gặp khó khăn như: Thời tiết không thuận lợi, nguồn kinh phí còn 
hạn chế; tổ chức bộ máy giao thông vận tải xã kiêm nhiệm, trình độ 
năng lực hạn chế; vật tư xây dựng công trình không đồng bộ và thiếu 
nhiều chủng loại đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động phát triển giao 
thông nông thôn.

Với phương hướng chung công tác giao thông nông thôn trong 
Kế hoạch 5 năm 1976-1980 là “Ra	sức	phát	huy	những	thành	tích	đạt	
được,	khắc	phục	khuyết	điểm,	tích	cực	phát	triển,	tăng	cường	củng	cố	
nâng	cao	chất	lượng	công	tác	giao	thông	nông	thôn	phục	vụ	tốt	cho	
sản	xuất	nông	nghiệp,	thực	hiện	cơ	giới	hoá	nông	nghiệp,	đi	lên	sản	
xuất	lớn	xã	hội	chủ	nghĩa”.

Căn cứ nhiệm vụ cụ thể công tác giao thông nông thôn trong giai 
đoạn này(1) và thực hiện chủ trương xây dựng cấp huyện trở thành 
đơn vị công nông nghiệp, Ty Giao thông vận tải cùng với Phòng 
Giao thông vận tải cấp huyện hoàn thành quy hoạch xây dựng mạng 
lưới giao thông nông thôn ở các xã, năm 1976 toàn tỉnh đã có 169 xã 
xây dựng quy hoạch giao thông nông thôn, năm 1977 có thêm 86 xã. 
Trong công tác quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông vận tải xã, 
đã gắn việc xây dựng mạng lưới đường giao thông phục vụ đường xe 
máy kéo... phục vụ tốt phong trào giải phóng đôi vai.

1 Phát triển thêm 300km đường mới, mở rộng và tôn cao 2.000km đường trên đồng ruộng. 
Cải tạo 1000km đường các loại trên tất cả tuyến đường trục xã, liên xã, đường ra quốc 
lộ; về xây dựng cầu, cống; năm 1977, xây dựng 153 chiếc cầu các loại với tổng chiều 
dài 612m (22 chiếc cầu bê tông, 31 chiếc cầu đá cũ, 10 chiếc cầu tre sống, 80 chiếc cầu 
gỗ phi lao) và 6.000 chiếc cống các loại; năm 1978, xây dựng 143 cầu các loại và 6.000 
chiếc cống các loại; về phương tiện vận tải, phát triển 10.000 chiếc xe, thuyền các loại 
(xe bò bánh lốp, thuyền nan tre trát vữa xi măng..) với tổng trọng tải 3.000 tấn, năm 1978 
phát triển 15.000 xe cải tiến và 200 xe bò kéo….
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Hàng năm, Ty đều đề nghị tỉnh bố trí một phần kinh phí hoạt 
động của Ngành để thực hiện công tác giao thông nông thôn cho 
các huyện(1). Thường xuyên tổ chức các Hội nghị chuyên đề, tuyên 
truyền, tổ chức phong trào thi đua làm giao thông nông thôn trong 
toàn tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng 
đơn vị làm tốt.

Về công tác giao thông kết hợp với hoàn chỉnh thủy nông phục 
vụ tốt hơn cho sản xuất, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch thủy nông 
kết hợp công tác giao thông(2).

Qua một số kết quả hoạt động công tác giao thông nông thôn 
từng năm, có thể thấy được phong trào giao thông nông thôn của 
tỉnh 1975-1985 đã có sự phát triển rộng khắp. Giao thông nông thôn 
đã thể hiện vai trò, nhiệm vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bộ mặt 
nông thôn đã có nhiều khởi sắc, phong trào giao thông nông thôn ở 
nhiều xã, hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều đổi mới, nhiều sáng 
kiến hay, nhiều huyện có thành tích cao trong phong trào giao thông 
nông thôn giai đoạn này như Ninh Giang, Gia Lộc….

Tuy vậy, giao thông nông thôn của tỉnh giai đoạn này vẫn còn 
bộc lộ một số hạn chế: Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch 
giao thông vận tải vẫn còn chậm, chất lượng chưa cao, còn có một số 
hợp tác xã chưa tổ chức xây dựng được tổ bảo dưỡng đường. Đường 
ngoài đồng ruộng làm nhiều nhưng chưa đảm bảo đúng kỹ thuật, 
chưa thuận lợi cho phương tiện vận chuyển lớn…

1 Năm 1976, trợ cấp 680.000 đồng, 490 tấn xi măng, 29 tấn sắt thép và hơn 1 triệu viên 
gạch. Năm 1977, trợ cấp 498.879 đồng, số vật tư xây dựng công trình cống 403 tấn xi 
măng, 26 tấn thép, 144 vạn viên gạch. Năm 1978, số vốn được trợ cấp 515.769 đồng, số 
vật tư xây dựng 341,8 tấn xi măng, 20,9 tấn thép, 158,5 vạn viên gạch.

2 Năm 1976 đào đắp 1.536.920m3 đất, 1.322.600 ngày công, phát triển 621km đường mới 
trên đồng ruộng, tôn cao, mở rộng 333km đường cũ, xây lắp 3.123 chiếc cống các loại. 
Năm 1977 phát triển 147km đường mới, cải tạo 426km đường cũ với 327.600m3 đất và 
255.700 ngày công, xây 12 chiếc cầu dài, 1.255 chiếc cống các loại, năm 1978, phát triển 
156km đường mới, tôn cao 953km đường cũ, xây lắp 1.533 chiếc cống các loại với khối 
lượng đào đắp 850.000m3, 580.000 ngày công…
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2. Giao thông vận tải Hải Hưng bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới 
của Đảng (1986-1997)

2.1. Tổ chức bộ máy giao thông vận tải

2.1.1.	Tổ	chức	bộ	máy

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 1986-1990) đã mở 
ra một bước ngoặt lịch sử của dân tộc. Đại hội Đảng đã khẳng định, 
đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy kinh tế là yêu cầu bức thiết của sự 
nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với nước ta và 
phù hợp với xu thế chung của thời đại. Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, 
chúng ta phải kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, 
xây dựng cơ chế mới phù hợp với quy luật khách quan và với trình 
độ phát triển của nền kinh tế(1).

Đối với giao thông vận tải, Đại hội VI khẳng định: “Giao	
thông	vận	 tải	 là	khâu	quan	 trọng	nhất	của	kết	cấu	hạ	 tầng” và 
“phải	đi	trước	một	bước	để	đáp	ứng	yêu	cầu	phát	triển	của	nền	
kinh	tế	quốc	dân”.

Bước vào giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá VI và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về giá - lương - tiền, nhiệm vụ chủ yếu của Ngành là sắp xếp 
lại sản xuất, hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Tháng 4 năm 1986, tổ chức bộ máy ngành Giao thông vận tải tỉnh 
nhà cũng được sắp xếp, kiện toàn lại. Lãnh đạo Sở gồm 3 đồng chí, 
đồng chí Nguyễn Công Châu làm Giám đốc Sở; các phòng nghiệp vụ: 
phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tổ chức lao động, Thanh tra, phòng 
Quản lý giao thông, phòng Kế toán tài vụ, phòng Kỹ thuật đăng kiểm, 
phòng Hành chính quản trị, phòng Vận tải, bộ phận trung tâm điều độ 
vận tải và 13 đơn vị cơ sở trực thuộc Sở: Xí nghiệp ô tô vận tải hàng 
hoá, Xí nghiệp ô tô vận tải hành khách, Xí nghiệp vận tải đường thuỷ, 
Xí nghiệp cơ khí đường thuỷ, Xí nghiệp sửa chữa ô tô, Xí nghiệp xây 

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lao động.
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dựng cầu đường, Xí nghiệp quản lý đường bộ, Đoạn Quản lý đường 
sông, Xí nghiệp khảo sát thiết kế, Xí nghiệp xếp dỡ hàng hoá, Ban 
quản lý công trình, Ban liên xã vận tải và Đại lý vận tải.

Đến đầu năm 1992, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục được 
sắp xếp tổ chức lại. Lãnh đạo Sở gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn 
Văn Hướng làm Giám đốc Sở, các phòng ban tham mưu: Phòng Kế 
hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý vận tải, Phòng Quản lý giao thông, 
Phòng Tổ chức lao động, Thanh tra(1), Ban Thanh tra giao thông vận 
tải(2), Phòng Đăng kiểm kỹ thuật và công nghiệp, Văn phòng Sở.

1 Thực hiện chức năng thanh tra nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo... 
2 Ngày 28 tháng 12 năm 1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng ra Quyết định số 1120/TC 

thành lập Ban Thanh tra Giao thông vận tải, thực hiện thanh tra chuyên ngành.

Thành lập Ban Thanh tra Giao thông vận tải (ngày 28 tháng 12 năm 1990).
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Cũng trong năm 1992, thực hiện Nghị định số 388/HĐBT(1) và 
Chỉ thị số 393/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định số 975/
UBND tỉnh sắp xếp lại các tổ chức và thành lập doanh nghiệp nhà 
nước, các xí nghiệp trực thuộc đã rà soát làm thủ tục đăng ký kinh 
doanh và hoạt động theo quy chế mới.

Năm 1995, thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 
1995 của Chính phủ, ngành Giao thông vận tải đã thành lập Trạm 
đăng kiểm phương tiện cơ giới giao thông đường bộ. Tiếp nhận công 
tác quản lý, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp giấy phép lưu 
hành phương tiện cơ giới đường bộ từ ngành Công an chuyển sang(2).

Thực hiện Thông tư số 95/TTCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải, 
ở cấp huyện thành lập Phòng giao thông vận tải riêng với định biên 
từ 3 đến 4 cán bộ và có 1 Hạt giao thông là đơn vị sự nghiệp kinh tế 
theo Thông tư số 78/TT-LB. Ở cấp xã, phường, thị trấn bố trí một cán 
bộ làm công tác giao thông vận tải.

Ngày 24 tháng 2 năm 1995, thực hiện Quyết định số 199/QĐ-
UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Cụm phà Hải Hưng, trên 
cơ sở tách các bến phà: Bình, Phả Lại, Tuần Mây, Hàn, Chanh, An 
Thái, Hiệp Thượng từ Xí nghiệp Quản lý đường bộ Hải Hưng để 
thành lập Cụm phà Hải Hưng trực thuộc Sở Giao thông vận tải(3). Tổ 
chức bộ máy gồm Cụm trưởng, 1 Cụm phó và các phòng ban trực 
thuộc với tổng số cán bộ công nhân viên là 392 người.

Năm 1996, thực hiện Nghị định số 42/CP của Chính phủ về quản 
lý xây dựng cơ bản, ngành Giao thông vận tải đã chuyển đổi 2 đơn vị 
là Ban Quản lý công trình và Xí nghiệp khảo sát thiết kế thành Ban 
Quản lý các dự án giao thông và Công ty tư vấn xây dựng giao thông 

1 Ban hành ngày 20 tháng 11 năm 1991 ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp 
nhà nước.

2 Bộ phận tham mưu cho Sở trong giai đoạn đầu tiếp nhận là phòng TC-HC; năm 1997 
mới thành lập phòng Quản lý phương tiện và người lái.

3 Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng.
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để thực hiện phương thức quản lý mới phù hợp với điều lệ xây dựng 
cơ bản.

Năm 1997, thực hiện Thông báo số 01-TB/TU ngày 8 tháng 01 
năm 1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập lại các sở, ngành 
và đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi chia tách tỉnh, Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương được tái lập.

2.1.2.	Tổ	chức	Đảng	bộ	Sở	Giao	thông	vận	tải

Ngày 05 tháng 02 năm 1986, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Hải Hưng tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, tham dự 
Đại hội có 60 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 
Giao thông vận tải gồm 9 đồng chí. đồng chí Nguyễn Văn Hướng 
được bầu làm Bí thư Đảng bộ Sở Giao thông vận tải. Đại hội đã đề 
ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị xuyên suốt là “Đổi	mới	
để	tiến	lên”.

Các chi bộ trực thuộc: Hành chính, Kế hoạch, Tổ chức đoàn thể, 
Quản lý giao thông, Ban Quản lý công trình, Vận tải - Đăng kiểm,  
Xí nghiệp Khảo sát thiết kế; và sau này thêm các chi bộ Ban Thanh 
tra giao thông, Ban Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 5, Trạm Đăng kiểm 
ô tô. 

Tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, xí nghiệp trực thuộc Sở 
thuộc Đảng bộ thị xã Hải Dương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong toàn Ngành do Ban 
cán sự Đảng và Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đảm nhiệm(1).

2.1.3.	Tổ	chức	và	hoạt	động	công	đoàn	ngành	Giao	thông	vận	tải

Giai đoạn 1986-1997, tổ chức Công đoàn Ngành không ngừng 
được củng cố, phát triển. Đồng chí Nguyễn Hải Đảo là Chủ tịch công 
đoàn Ngành(2). Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao 

1 Ban Cán sự đảng gồm có các đồng chí Nguyễn Công Châu - Bí thư, Lý Trọng Thời và 
Nguyễn Văn Hướng. Sau đó bổ sung đồng chí Nguyễn Hải Đảo và Đặng Xuân Khu.

2 Đồng chí Nguyễn Hải Đảo làm Chủ tịch đến 1998, sau là đồng chí Hồ Đức Linh.
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thông vận tải phối hợp cùng Lãnh đạo Sở có văn bản hướng dẫn các 
đơn vị trong Ngành tổ chức Hội nghị công nhân viên chức để kiểm 
điểm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, công tác, đời sống của cán 
bộ công chức, viên chức, công nhân lao động năm trước, dân chủ 
bàn bạc thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện năm sau, trích một 
phần kinh phí hoạt động trợ cấp cho cán bộ công nhân trong Ngành 
có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi như: 
“Thực	hiện	đường	lối	đổi	mới	của	Đảng	vì	việc	làm,	đời	sống,	dân	
chủ	 và	 công	bằng	 xã	 hội”; “Đổi	mới	 tổ	 chức	 và	 hoạt	 động	Công	
đoàn,	góp	phần	xây	dựng	và	bảo	vệ	Tổ	quốc,	chăm	lo	và	bảo	vệ	lợi	
ích	của	công	nhân	lao	động”;	“Vì	sự	nghiệp	công	nghiệp	hóa,	hiện	
đại	hóa	đất	nước,	vì	việc	làm,	đời	sống,	dân	chủ	và	công	bằng	xã	hội,	
xây	dựng	giai	cấp	công	nhân	và	tổ	chức	Công	đoàn	vững	mạnh”.

Năm 1994, theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công 
đoàn ngành Giao thông vận tải triển khai trong Ngành thành lập các 
câu lạc bộ nữ công cơ sở, tạo điều kiện để chị em trao đổi, tọa đàm 
về kinh nghiệm trong sản xuất, làm kinh tế và trong xây dựng cuộc 
sống, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

2.2. Hoạt động giao thông vận tải

Sau khi ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện chủ trương của Đảng, 
Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khảo 
sát, nghiên cứu tình hình giao thông vận tải, từ đó đề ra chủ trương, 
biện pháp thích hợp nhằm đưa giao thông vận tải tỉnh nhà “đi trước 
một bước” đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

Trên cơ sở phân rõ chức năng quản lý nhà nước và quản lý sản 
xuất; đổi mới tổ chức, tiêu chuẩn hoá và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đủ 
sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng cơ chế quản lý mới; từng bước xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Tập trung xây dựng cơ chế quản lý nhà nước về chuyên 
ngành vận tải đối với 5 thành phần kinh tế.
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Thực hiện các chương trình: Tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt, 
tiêu dùng; khoa học kỹ thuật và chất lượng trong các lĩnh vực sản 
xuất của Ngành về vận tải, xây dựng cơ bản, công nghiệp vận tải 
làm cho khoa học kỹ thuật thực sự là động lực thúc đẩy sản xuất phát 
triển(1); lao động và đời sống nhằm cải thiện từng bước công ăn việc 
làm và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên chức; đổi mới 
phong cách lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng hiệu lực bộ máy lãnh đạo, 
quản lý các cấp trong Ngành.

2.2.1.	Giao	thông	vận	tải	đường	bộ

Hệ thống giao thông đường bộ giai đoạn này chủ yếu là loại 
đường cấp phối(2). Đường tỉnh có 17 tuyến, dài 395km, trong đó 
tỉnh trực tiếp quản lý 200km, còn lại ủy thác cho các huyện quản 
lý. Đường huyện có 23 tuyến, dài 408km. Đường chuyên dùng có 7 
tuyến, dài 101km. Đường liên xã, liên thôn có 147 tuyến dài 870km.

Tuy nhiên, chất lượng nền đường, mặt đường rất kém, nhiều 
đoạn trên các tuyến đường 38, 39A, 20 chỉ tương đương đường cấp 
5 đồng bằng(3).

Trước thực trạng trên, để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và 
phát triển kinh tế xã hội, Sở Giao thông vận tải đã huy động vốn từ 
nhiều nguồn khác nhau để phát triển. Ngoài vốn đầu tư của Nhà nước, 
của tỉnh, vốn đóng góp của các đơn vị sản xuất, vốn vay…để xây dựng 
mới, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông vận tải của tỉnh.

1 Chi hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Hải Hưng được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 
1990 là tổ chức nghiên cứu, phổ biến kiến thức Khoa học kỹ thuật xây dựng cầu đường 
trong Ngành.

2 Toàn tỉnh có 1.816km đường sá các loại, tỷ trọng các loại kết cấu mặt đường như sau: 
Đường nhựa 238km, bằng 12,30%, đường cấp phối 1.481km, bằng 76,70%, đường đá 
dăm 72km, bằng 7,30%, đường bê tông 25km, bằng 3,7%.

3 Trong số 40 tuyến đường do tỉnh và huyện quản lý không có đường loại 1, đường loại 2 có 
30km, chiếm 3,56%, đường loại 3 có 174km chiếm 20,70%, đường loại 4 có 28km, chiếm 
33,35%, đường loại 5 có 288km chiếm 34,3%, đường quá xấu không được xếp loại có 
66km chiếm 7,87% (theo quy định phân loại đường bộ 1984). Cùng với đó hệ thống cầu 
cống có 87 cầu dài 1.212m nhưng chủ yếu là cầu nhỏ, tải trọng chỉ đạt H8, H10.
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Trong công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa đường sá giai đoạn 
1986-1990, toàn tỉnh làm được 50km mặt đường, trong đó có 38km 
đường tỉnh quản lý, 12km đường huyện quản lý. Bình quân mỗi năm 
7,8km. Kết cấu mặt đường hầu hết là đường đá dăm rải nhựa. Tập 
trung chủ yếu các tuyến đường chính của tỉnh 39A, 39B, 188.

Về sửa chữa và duy tu đã hoàn thành sửa chữa 40km mặt đường, 
trong đó đường tỉnh 25km, đường huyện 15km. Đến năm 1990, đường 
tỉnh còn 140km, đường huyện còn 400km chưa được sửa chữa.

Sở Giao thông vận tải đẩy mạnh cơ chế đấu thầu trong xây dựng 
cơ bản. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, sửa chữa đường sá, cầu 
cống, tạo mạng lưới giao thông thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.

Cùng với sự phát triển chung của toàn Ngành, giao thông đường 
bộ có nhiều khởi sắc. Một số công trình cầu, đường Trung ương và 
địa phương được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 18 tháng 11 năm 1991, cầu Bình được Bộ Giao thông vận 
tải khởi công xây dựng và hoàn thành năm 1995.

Ngày 15 tháng 7 năm 1992, công trình bến phà Quang Thanh trên 
sông Văn Úc nối liền tuyến giao thông Quang Hưng - An Lão (Hải 
Phòng) với Thanh Cường - Thanh Hà (Hải Hưng) được hoàn thành.

Ngày 29 tháng 4 năm 1994, khởi công dự án cải tạo, nâng cấp 
Quốc lộ 5, đoạn Km47 - Km62(1). Dự án do “Quỹ phát triển hợp tác 
kinh tế hải ngoại Đài Bắc” cho vay 30% tổng vốn đầu tư. Với chiều 
dài trên 15km, qua 9 xã thuộc địa bàn huyện Nam Sách, thị xã Hải 
Dương, mặt đường rộng 23m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ 
mỗi làn rộng 3m. Là công trình được tổ chức đấu thầu quốc tế đầu 
tiên trên lĩnh vực giao thông đường bộ nước ta.

1 Ngày 26 tháng 12 năm 1994, tiếp tục khởi công xây dựng cầu Phú Lương, Lai Vu trên 
Quốc lộ 5 và cầu vượt Đồng Niên, thành phố Hải Dương trong cùng dự án.



110

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

Ngày 6 tháng 12 năm 1994, cầu Sặt tại thị trấn Kẻ Sặt huyện Cẩm 
Bình (nay là huyện Bình Giang) được hoàn thành, đây là công trình 
do Công ty Công trình giao thông Hải Hưng là tổng thầu xây lắp, kết 
hợp với Công ty cầu 3 (Tổng Công ty cầu Thăng Long) và Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh cùng thi công.

Ngày 11 tháng 4 năm 1995, khởi công nâng cấp Quốc lộ 183 
do Bộ Giao thông vận tải thực hiện, đến ngày 16 tháng 4 năm 1997, 
Quốc lộ 183 được thông xe.

Ngày 23 tháng 4 năm 1996, khởi công xây dựng cầu An Thái, 
bắc qua sông Kinh Môn. Cầu nằm trên đường 188 nối Quốc lộ 5A 
với Quốc lộ 18. Là công trình được xây dựng với nhiều nguồn vốn 
(Trung ương cấp 50%, tỉnh đầu tư 20%, Tổng công ty cầu Thăng 
Long góp 20%, Công ty xi măng Hoàng Thạch góp 10%). Công ty 
Công trình giao thông Hải Hưng là nhà đầu tư theo hình thức BOT.

Đóng góp vào những thành công chung của các công trình giao 
thông do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngành Giao thông vận 
tải đã thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 5, Quốc lộ 
183, Quốc lộ 18. Phối hợp với các Ban quản lý dự án của Bộ tạo điều 
kiện thuận lợi cho thi công công trình. 

Đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh 17A, 38, 39A, 
20A, 190A, 186, 191(1). Rải nhựa, nâng cấp 18,4km, cải tạo mặt 
đường đá, mở mới 31km đường huyện, mở Bến phà Vạn Kiếp(2) nối 
nhánh đường 17A sang Yên Dũng, Hà Bắc (Bắc Giang) và Bến phà 
Hiệp(3) từ Ninh Giang sang Thái Bình.

Tham gia vào lĩnh vực xây dựng công trình giao thông của Sở 
thời kỳ này có Công ty Công trình giao thông Hải Hưng, Cảng Cống 
Câu, Xí nghiệp Quản lý đường bộ. Sau năm 1990, có thêm một số 
đơn vị ngoài quốc doanh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân. Các 

1 Nay là Quốc lộ 37, 38, 38B, đường tỉnh 392, 390, 386, 391.
2 Nay là phà Đồng Việt trên đường tỉnh 398.
3 Thuộc địa phận xã Hưng Long - Ninh Giang.
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Thi công xây dựng cầu Bình, đường 183 (năm 1994).

Khánh thành cầu Sặt, Quốc lộ 38 (năm 1994).



112

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

đơn vị chủ yếu tham gia xây dựng các dự án do Sở Giao thông vận 
tải làm chủ đầu tư, có quy mô, kinh phí nhỏ. Các công trình, dự án 
lớn của Trung ương đầu tư trên địa bàn chủ yếu do các Tổng công ty 
thuộc Bộ Giao thông vận tải thi công.

Về vận tải: Tập trung chỉ đạo các đơn vị vận tải của tỉnh (vận 
tải đường sông, đường bộ…) thực hiện mục tiêu vận tải đối với mặt 
hàng quan trọng trong nền kinh tế: than, phân bón… đồng thời phục 
vụ nhu cầu đời sống xã hội như lương thực, hàng tiêu dùng thiết yếu. 
Trong vận tải hành khách tập trung chủ yếu vào việc nâng cao chất 
lượng phục vụ hành khách và đảm bảo an toàn trong vận tải.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và bổ sung đồng bộ cơ chế vận tải, 
khuyến khích mọi tầng lớp cá nhân, mọi đơn vị thuộc các thành phần 
kinh tế tham gia vận tải công cộng, đảm bảo đúng chính sách, pháp 
luật. Riêng đối với những lô hàng lớn thiết yếu, phục vụ cho đời sống 
dân sinh khi tổ chức vận chuyển, giao kế hoạch cụ thể từng đơn vị 
vận tải, không tranh giành giữa các đơn vị vận tải. Trong quản lý vận 
tải, thực hiện khoán sản phẩm đến từng đầu phương tiện, từng lái xe, 
lái tàu. Đổi mới tổ chức sản xuất theo mô hình “Hội đồng quản trị xí 
nghiệp”. Về quy mô các xí nghiệp, đã chỉ rõ phương hướng phát triển 
của các đơn vị trong cơ chế đổi mới kinh tế.

Dưới tác động của chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. 
Nhiều tổ chức, cá nhân mua sắm phương tiện vận tải tham gia thị 
trường vận tải hàng hóa và hành khách. Lực lượng vận tải tư nhân 
tăng nhanh, từng bước tham gia thị trường vận tải.

Năm 1986, lực lượng vận tải hàng hóa quốc doanh có 80-100 đầu 
xe, khối lượng hàng hóa vận chuyển hàng năm đạt trên 100 ngàn tấn 
và 8 triệu tấn.km luân chuyển. Vận tải hành khách đường bộ có 100 
đầu xe, khối lượng 1 triệu lượt người đi lại và 70 triệu lượt người.km 
luân chuyển. 

Từ năm 1986-1990, vận tải đường bộ đã vận chuyển được 
1.250.000 tấn, vận tải quốc doanh 750.000 tấn, hợp tác xã chủ lực 
cấp huyện 500.000 tấn; vận tải hành khách quốc doanh đạt 3.750.000 



113

GIAI ĐOẠN 1945-2015

lượt người. Vận tải hành khách đã tăng cả về số phương tiện và chất 
lượng phục vụ, không còn thái độ cửa quyền, hách dịch. Tuy vậy, vận 
tải đường bộ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Trước thực tế 
đó, ngành Giao thông vận tải đã xác định nguyên nhân chính là do 
trong nhiều năm các đơn vị vận tải được bao cấp về vật tư, nhiên liệu, 
phương tiện, phụ tùng, giá cước và cả về nguồn hàng vận chuyển. 
Việc hạch toán kinh doanh của các đơn vị vận tải không phản ánh 
thực chất hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, 
khi bước vào cơ chế thị trường, các đơn vị vận tải quốc doanh và các 
hợp tác xã gặp nhiều lúng túng. Nhiều doanh nghiệp vận tải quốc 
doanh không trụ vững trước tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường, 
dần bị loại khỏi thị trường vận tải, phương tiện dư thừa, cán bộ công 
nhân viên không có việc làm…

Ở cấp huyện, các hợp tác xã vận tải và đội vận tải do huyện thành 
lập, quản lý; năm 1986-1987 có từ 5 đến 7 xe ô tô vận tải hàng hóa, 
đến năm 1993 phải giải thể do hoạt động không hiệu quả.

Năm 1988, Hải Hưng là một trong những tỉnh đầu tiên trong 
nước mở tuyến vận tải khách bằng ô tô đi Gia Lai - Kon Tum - Đắk 
Lắk để phục vụ đi lại cho gần 30.000 người trong tỉnh đi xây dựng 
vùng kinh tế mới(1).

Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, xuất phát từ nhu cầu thực tế 
trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuất hiện xe mô tô hai bánh tham gia vận 
chuyển khách mà người dân thường gọi là “xe	ôm”. Những năm đầu 
chủ yếu sử dụng xe Minsk do Belarus sản xuất, giá tương đối rẻ, công 
suất lớn, có thể chở được nhiều người. Sau này có thêm các loại xe 
sản xuất từ Đông Đức, Nhật Bản, Thái Lan. Về vận tải hàng hóa, xuất 
hiện phương tiện vận tải cơ giới tự chế là xe “công	nông”, đây là loại 
xe được lắp ráp từ phụ tùng ô tô thải ra, giá rẻ, phát triển nhanh. Việc 
xuất hiện “xe	ôm” và “công	nông” bên cạnh những hạn chế là “xe	
ôm” không được kiểm soát, quản lý và thường chở quá số người quy 

1 Đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi ý kiến chỉ đạo Bộ Giao 
thông vận tải tại văn bản số 701/VP ngày 24 tháng 11 năm 1988 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Hưng.
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định; “công	nông” mất an toàn, gây ô nhiễm môi trường và người 
điều khiển không được đào tạo. Tuy còn những hạn chế nhưng “xe	
ôm” và “công	nông” cũng đã góp phần giải quyết nhu cầu vận tải của 
xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn.

Từ năm 1990, Xí nghiệp ô tô vận tải hành khách Hải Hưng là 
đơn vị đầu tiên trong cả nước đã áp dụng mô hình “khoán xe” cho cá 
nhân như khoán doanh thu, khoán định mức, khoán chuyến, khoán 
tháng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, không ỷ lại vào 
xí nghiệp như trước(1). Hình thức khoán này phù hợp với yêu cầu thị 
trường, khối lượng vận tải do lái xe khai thác được chiếm 75% tổng 
khối lượng của đơn vị. Nhờ đó, sản xuất phát triển, mô hình này sau 
đó được áp dụng trên toàn quốc.

Năm 1990, mở tuyến vận tải hành khách Hải Hưng đi Viêng 
Chăn (Lào), là một trong những tuyến vận tải hành khách quốc tế 
sớm nhất cả nước.(2)

Đối với lực lượng vận tải ngoài quốc doanh, đến năm 1996, toàn 
tỉnh có 18 công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân, 14 
hợp tác xã kinh doanh vận tải và hàng trăm hộ cá thể.

Giai đoạn này nhiều cá nhân đầu tư xe “công nông” gồm có loại 
“công nông đầu dọc” sức chở dưới 1 tấn và “công nông đầu ngang” 
sức chở từ 3- 5 tấn tham gia thị trường vận tải hàng hóa và có sức 
cạnh tranh cao với vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Sản lượng vận tải hàng hóa trong giai đoạn này bình quân đạt 
4.500.000 tấn vận chuyển, 135 triệu tấn.km luân chuyển. Trong đó, 
vận tải quốc doanh chiếm 10%, ngoài quốc doanh chiếm 90%. Vận 
tải hành khách đạt bình quân 3.500.000 hành khách vận chuyển, 113 
triệu người.km luân chuyển. Trong đó vận tải quốc doanh chiếm 50%, 

1 Với mô hình này, Công ty xe khách là đơn vị tiêu biểu của ngành Giao thông vận tải 
trong thời kỳ đổi mới, được tặng cờ luân lưu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Huân 
chương Lao động hạng Ba. Cá nhân đồng chí Giám đốc Hoàng Chính Hòa được tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba.

2 Theo văn bản số 500/QHQT ngày 24 tháng 10 năm 1990 của Bộ Giao thông vận tải.
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ngoài quốc doanh chiếm 50%(1). Vận tải hàng hóa ngoài quốc doanh 
chiếm lĩnh thị trường, vận tải hành khách ngoài quốc doanh cũng bắt 
đầu có bước phát triển mạnh mẽ ngang bằng với vận tải quốc doanh.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Thực hiện Nghị 
định số 36/CP về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự 
an toàn giao thông đô thị, Ngành đã phối hợp với các cấp, các ngành 
tổ chức mở các đợt ra quân thực hiện an toàn giao thông đường bộ, 
an toàn giao thông đô thị. Trong thời gian này, các địa phương đã ra 
quân, triển khai vận động nhân dân giải tỏa các công trình, lều quán, 
nhà ở vi phạm hành lang đường bộ. Trên địa bàn tỉnh nhân dân đã 
phần lớn tự nguyện tháo dỡ hàng triệu m2 công trình xây dựng, rất 

1 Năm 1996, toàn tỉnh đã có hơn 300 đầu phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hành 
khách đường bộ. Trong đó có 240 đầu phương tiện đảm bảo các điều kiện được phép 
kinh doanh. Doanh nghiệp nhà nước có 115 xe, chiếm 50%, 6 công ty trách nhiệm hữu 
hạn, 5 hợp tác xã vận tải và 2 doanh nghiệp tư nhân có 120 xe, chiếm 50% và 5 đầu xe 
của các hộ kinh doanh cá thể.

Đoàn Đại biểu tỉnh Hải Hưng sang Viêng Chăn (Lào) làm việc mở tuyến  
vận tải hành khách Hải Hưng - Viêng Chăn (năm 1990).
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nhiều cây cối che khuất tầm nhìn được chặt bỏ. Tất cả các tuyến quốc 
lộ, đường tỉnh đều cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đường bộ bằng 
bê tông. Hành lang đường bộ bước đầu được thiết lập và quản lý để 
góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2.2.2.	Giao	thông	vận	tải	đường	sông

Mạng lưới giao thông vận tải đường sông của tỉnh đa dạng, 
phong phú. Với các sông lớn do Trung ương quản lý có 11 tuyến, dài 
313km nằm trên địa bàn tỉnh như sông Hồng, sông Luộc, sông Thái 
Bình, sông Kinh Thầy và các hệ thống sông do địa phương quản lý 
có 6 tuyến dài 122km nằm trong các huyện, thị, thôn, xã tạo điều kiện 
thuận lợi cho vận tải và các ngành kinh tế (thuỷ lợi, nông nghiệp, 
thuỷ sản) phát triển.

Hệ thống bến phà trên địa bàn tỉnh có các bến: Bến Bình, bến 
Phả Lại do Trung ương ủy thác quản lý. Còn lại các bến An Thái, 
Hiệp Thượng, Tuần Mây, bến Hàn, bến Chanh, bến Gùa, bến Hương 
do tỉnh quản lý. Ngoài ra có nhiều bến đò do các huyện, xã quản lý.

Các doanh nghiệp vận tải đường sông trong thời gian đầu chuyển 
đổi từ mô hình quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường còn 
nhiều bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn buộc các đơn vị phải tự đổi 
mới cung cách sản xuất, kinh doanh để tồn tại, phát triển.

Ngày 30 tháng 11 năm 1993, Thủ tướng Chính phủ có Nghị định 
số 08-CP về việc thành lập lại Cục đường sông Việt Nam(1), Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ 
Đoạn Quản lý đường sông: Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải 
thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường sông, thanh thải chướng 
ngại vật trên các sông, bảo vệ phao tiêu báo hiệu đường sông, khơi 
thông dòng chảy, luồng lạch. Trong giai đoạn này, Đoạn Đường sông 

1 Cục Đường thủy được thành lập ngày 11 tháng 8 năm 1956, năm 1959 hợp nhất Cục Vận 
tải ô tô, năm 1961 được tái thành lập. Năm 1965, giải thể thành lập Cục Vận tải đường 
biển và Cục Vận tải đường sông. Năm 1984, Cục Vận tải đường sông giải thể để thành 
lập 2 Liên hiệp vận tải đường sông miền Bắc và Nam.
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thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức các phong trào “giữ	gìn	tốt	
phao	tiêu,	báo	hiệu	đường	sông”;	thi đua “Thuyền	trưởng	tàu	sông	
giỏi”,	“Trạm	trưởng	giỏi”.

Vận tải hàng hóa đường sông quốc doanh có Xí nghiệp vận tải 
thủy và một số hợp tác xã. Vận tải thủy tư nhân phát triển nhanh 
chóng, như Hợp tác xã Tân Việt (Thanh Hà) kết quả vận chuyển hàng 
hóa(1) của vận tải quốc doanh chiếm khoảng 20%, ngoài quốc doanh 
chiếm 80%.

Giai đoạn này vận tải hành khách đường thuỷ bắt đầu sụt giảm, 
người dân tập trung chủ yếu vận tải đường bộ do vận tải đường bộ 
phát triển và thuận lợi hơn đường thủy(2). Đến năm 1995 vận tải hành 
khách đường sông các tuyến Phú Lương - Phả Lại, Cầu Cất (Hải 
Dương) - Cầu Lực Điền (Hưng Yên) ngừng hoạt động do không hiệu 
quả, chỉ còn vận tải khách ngang sông tại các bến phà, đò.

Về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải, do thay đổi 
cơ chế, nhiều thủ tục hành chính được bãi bỏ nhằm tạo điều kiện cho 
các thành phần kinh tế phát triển; trong vận tải hàng hóa không còn 
phải cấp giấy phép vận tải, năm 1987-1989 không còn phòng Vận 
tải, các nhiệm vụ quản lý vận tải giao phòng Kế hoạch. Tháng 01 
năm 1990 thành lập lại phòng Vận tải đăng kiểm, nhiệm vụ lúc này 
chủ yếu quản lý hoạt động vận tải hành khách đường bộ, thu phí giao 
thông, đăng ký phương tiện thuỷ; kiểm tra kỹ thuật và đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông đối với lĩnh vực vận tải thuỷ(3).

1 Về sản lượng vận tải hàng hoá, năm 1991 xí nghiệp vận tải thuỷ vận chuyển 95.000 tấn, 
đạt 19 triệu tấn.km, năm 1992 vận chuyển được 80.000 tấn, đạt 15.100 tấn.km. Ba hợp 
tác xã vận tải thuỷ do tỉnh quản lý thực hiện 56.000 tấn hàng, đạt 9,7 triệu tấn.km. Năm 
1994, Xí nghiệp vận tải đường thuỷ vận chuyển 44.500 tấn hàng đạt khối lượng luân 
chuyển 10.741.000 tấn.km.

2 Năm 1991, Xí nghiệp vận tải thuỷ nộp Ngân sách chỉ đạt 87% kế hoạch.
3 Năm 1991, Ngành đã hướng dẫn, cấp giấy phép hoạt động cho 283 đầu phương tiện bằng 

6.135 tấn phương tiện của 15 hợp tác xã và 52 phương tiện bằng 2.915 tấn và 2 tàu khách 
loại 24 chỗ ngồi.
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Tàu khách Sông Đà khai thác tuyến vận tải Phú Lương - Phả Lại (năm 1995).

Bến phà Bình do Cụm phà Hải Hưng quản lý, vận hành (năm 1995).
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Tổ chức bán vé tại bến phà (năm 1995).

Công trình thanh thải chướng ngại vật trên sông chào mừng 50 năm thành lập ngành 
Giao thông vận tải (năm 1995).
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Xếp dỡ hàng hóa 
tại cảng Cống Câu 
bằng cẩu chữ A 
(năm 1986).

Xếp dỡ hàng hóa 
tại cảng Cống 
Câu bằng cẩu 
tự hành (năm 
1986).

Cảng Cống Câu 
(năm 1996).
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2.2.3.	Giao	thông	vận	tải	đường	sắt

Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua tỉnh có các ga: 
Cẩm Giàng, Cao Xá, Hải Dương, Tiền Trung, Lai Khê, Phạm Xá, 
Phú Thái. Các ga này thuộc Hạt vận chuyển Hà Hải(1) sau đó đổi tên 
là Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Hải(2) quản lý, khai thác.

Về tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự các ga đường sắt trên địa 
bản tỉnh Hải Dương: Các ga Cẩm Giàng, ga Cao Xá, ga Tiền Trung, 
ga Phạm Xá, ga Phú Thái được thực hiện theo tổ chức ga hạng 4; bao 
gồm Trưởng ga, 4 trực ban chạy tàu, 5 gác ghi, móc nối, 2 người làm 
thư ký khách vận, hoá vận.

Ga Hải Dương tổ chức bộ máy ga cấp 3; bao gồm: Trưởng ga, 4 
trực ban chạy tàu, 7 người gác ghi, 13 người tham gia thư ký khách 
vận, hoá vận, thu ngân, 1 bảo vệ, 1 thợ điện.

Vận tải hành khách đường sắt trong giai đoạn này vẫn giữ vai trò 
chủ yếu về vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh. Tuyến Hà Nội - 
Hải Phòng mỗi ngày có từ 5-7 lượt tàu chạy.

2.2.4.	Công	nghiệp	giao	thông	vận	tải

Hoạt động công nghiệp giao thông vận tải thời kỳ này gồm có: 
Sản xuất vật liệu và cấu kiện xây lắp công trình giao thông. Sửa chữa, 
đóng mới phương tiện vận tải đường bộ, đường sông.

Các đơn vị quốc doanh thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công 
nghiệp giao thông vận tải có Xí nghiệp cơ khí thuỷ I, Xí nghiệp cơ 
khí thuỷ II, Xí nghiệp sửa chữa ô tô. Sản lượng bình quân của cả ba 
đơn vị hằng năm đạt được khoảng 2 tỷ đồng(3). Ngoài ra có nhiều cơ 

1 Thành lập theo Quyết định số 76/TCCB-LHI ngày 25 tháng 4 năm 1989 của Liên hiệp 
các xí nghiệp đường sắt.

2 Thành lập theo Quyết định số 281/QĐ-TCCB-TCTĐSVN ngày 20 tháng 8 năm 2003 
của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

3 Năm 1992, Xí nghiệp sửa chữa ô tô thực hiện 370 triệu. Xí nghiệp Cơ khí thủy I thực 
hiện 920 triệu. Xí nghiệp Cơ khí thủy II thực hiện 980 triệu đạt 98% kế hoạch. Năm 
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sở sửa chữa của các hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
và các hộ kinh doanh tham gia hoạt động công nghiệp giao thông vận 
tải chủ yếu là sửa chữa phương tiện và đóng mới tàu thuyền loại dưới 
400 tấn và các loại xe “công nông”.

Về công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ thi công các 
công trình giao thông có Liên doanh Công ty công trình hữu nghị là 
đơn vị được thành lập năm 1994, hợp tác kinh doanh giữa Công ty 
xây dựng công trình giao thông 829 và cảng Cống Câu. Khai thác và 
chế biến các loại đá dăm tại mỏ đá Áng Sơn (huyện Kinh Môn) phục 
vụ xây dựng Quốc lộ 5 và các công trình giao thông trong khu vực. 
Công nghệ sản xuất theo dây chuyền của Italia, công suất khoảng 
5.000 tấn/ngày(1).

Về công nghiệp đóng tàu, Xí nghiệp cơ khí thuỷ I, Xí nghiệp cơ 
khí thuỷ II chủ yếu đóng các loại tàu từ 200 đến 400 tấn. Các hợp 
tác xã, các đơn vị ngoài quốc doanh chủ yếu đóng các loại tàu lưới 
thép, xi măng 50 tấn, tàu vỏ thép dưới 100 tấn; trong đó có nhiều cơ 
sở đóng tàu thuyền và sửa chữa phương tiện thuỷ không có đăng ký 
hành nghề, không thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, cạnh tranh thị 
trường rất mạnh đối với các xí nghiệp quốc doanh dẫn đến các đơn 
vị quốc doanh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, công nhân 
thiếu việc làm.

Đối với sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải đường bộ, tình 
hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp sửa chữa ô tô cũng gặp khó 
khăn do sự cạnh tranh của các đơn vị ngoài quốc doanh. Sản phẩm 
chủ yếu giai đoạn này là các phương tiện tự chế “công nông”, mỗi 
năm có hàng trăm chiếc xe công nông được đóng mới; đến năm 1996 
toàn tỉnh đã có khoảng 800 xe công nông các loại, chủ yếu được các 
cơ sở ngoài quốc doanh, các hợp tác xã sản xuất.

1993, Xí nghiệp cơ khí thuỷ I thực hiện 1200 triệu sản lượng, Xí nghiệp cơ khí thuỷ II 
thực hiện 1500 triệu sản lượng, năm 1994 thực hiện 1.200 triệu sản lượng.

1 Ngoài ra còn có mỏ đá Thống Nhất thuộc ngành Xây dựng sản xuất các loại đá dăm phục 
vụ xây dựng các công trình trên địa bàn.
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Xí nghiệp ô tô vận tải hành khách Hải Hưng đã sử dụng xe tải 
IFA để đóng thành xe khách 45 chỗ ngồi; tận dụng xe cũ cải tiến 
thành moóc được kéo theo xe ô tô khách tăng ghế ngồi vận chuyển 
hành khách trong tỉnh.

2.2.5.	Giao	thông	nông	thôn

Thực hiện chủ trương của nhà nước trong việc hỗ trợ vốn đầu tư 
phát triển giao thông nông thôn, tỉnh đã chỉ đạo việc xây dựng, phát 
triển giao thông nông thôn do nhân dân làm là chính, nhà nước hỗ trợ 
một phần. Với kinh nghiệm từ phong trào “Giải phóng đôi vai” trong 
xây dựng giao thông nông thôn, muốn phát triển được giao thông 
nông thôn phải dựa vào dân, theo phương châm nhà nước và nhân 
dân cùng làm và nguyên tắc dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra.

Giai đoạn 1986-1990, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Khoán 
10 trong nông nghiệp, phong trào giao thông nông thôn của tỉnh càng 
được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã làm mới 12km đường nhựa, cải tạo mặt 
đường bằng vật liệu cứng 1.775km, xây dựng 1.800km đường mới, 
1.700 chiếc cầu cống các loại, huy động gần 35 triệu ngày công.

Tàu pha sông biển 400 tấn do Xí nghiệp cơ khí thuỷ I chế tạo.
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Giai đoạn 1991-1996, toàn tỉnh làm được 267km đường bê tông, 
134km đường nhựa, cải tạo gần 4.000km đường bằng vật liệu cứng 
(gạch, xỉ lò, đá cộn), sửa chữa, làm mới trên 3.800 cầu cống các loại, 
huy động trên 40 triệu ngày công.

Đến hết năm 1996, Hải Hưng là một trong 22 tỉnh trong toàn 
quốc đã hoàn thành tiêu chí 100% xã có đường ô tô đến trung tâm(1).

Để phát triển phong trào, ngành Giao thông vận tải thường xuyên 
hướng dẫn cấp xã xây dựng quy hoạch giao thông nông thôn, các biện 
pháp vận động nhân dân đóng góp công sức, kinh phí. Từng bước 
tạo thành cao trào quần chúng nhân dân tự nguyện làm công tác phát 
triển giao thông nông thôn trên toàn tỉnh. Với kết quả đạt được trong 
giai đoạn này tỉnh Hải Hưng được nhận cờ của Chính phủ về thành 
tích xuất sắc trong phong trào giao thông nông thôn (1991-1995)(2).

1 Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1999, tr 696, 
dòng 3.

2 Bộ Giao thông vận tải, báo cáo xây dựng giao thông nông thôn - miền núi, 1996, phương 
hướng nhiệm vụ 1997-2000, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1997, tr.9.
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CHƯƠNG VI

GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG  
SAU KHI TÁI LẬP TỈNH VÀ THỜI KỲ  

CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA (1997-2015)

1. Tổ chức bộ máy

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 
IX đã quyết định chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một 
số tỉnh trong cả nước, trong đó tách tỉnh Hải Hưng thành tỉnh Hải 
Dương và tỉnh Hưng Yên. Theo đó, ngày 25 tháng 11 năm 1996 Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng khóa VII đã ra Quyết định số 02-
QĐ/TU nhằm thực hiện việc chia tách tỉnh, phấn đấu đến tháng 01 
năm 1997 hai tỉnh làm việc theo đơn vị hành chính mới.

Ngày 22 tháng 7 năm 1997, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 
ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

1.1. Bộ máy Sở Giao thông vận tải

Theo Quyết định số 1870/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương, bộ máy của Sở Giao thông vận tải Hải Dương bao gồm:
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Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc (từ 1-2 
người)(1). Đồng chí Nguyễn Văn Hướng làm giám đốc từ tháng 01 
năm 1997 đến tháng 9 năm 1998 sau đó chuyển công tác, đồng chí 
Phạm Văn Thoán được giao phụ trách, từ tháng 8 năm 1999 được đề 
bạt Giám đốc Sở.

Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, có các đơn vị 
như: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng 
Quản lý giao thông; phòng Quản lý vận tải - Đăng kiểm kỹ thuật; 
Phòng Quản lý phương tiện và người lái(2) và Ban thanh tra Giao 
thông vận tải.

Các đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc Sở, bao gồm: Đoạn Đường 
bộ Hải Dương; Đoạn Đường sông Hải Dương; Cụm phà Hải Dương; 
Ban Quản lý các dự án giao thông Hải Dương; Bến xe khách Hải 
Dương và Trạm Đăng kiểm ô tô Hải Dương.

Các doanh nhiệp Nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền 
quản lý, bao gồm: Công ty Công trình giao thông Hải Dương; Xí 
nghiệp Cơ khí thủy Hải Dương; Công ty ô tô vận tải hành khách Hải 
Hưng; Công ty ô tô vận tải hàng hóa Hải Dương; Cảng Cống Câu Hải 
Dương; Công ty Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương và Công ty 
Vận tải đường thủy Hải Dương.

1 Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Hướng chuyển công tác làm Chánh Thanh tra Bộ Giao 
thông vận tải; đồng chí Phạm Văn Thoán - Phó Giám đốc được giao quyền phụ trách 
và được đề bạt giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải từ tháng 8 năm 1999. Ngày 
8 tháng 01 năm 1997, đồng chí Trần Việt Lương nguyên là Phó Chánh án Toà án Nhân 
dân tỉnh Hải Dương được điều động về nhận công tác tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải 
Dương và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở, đến tháng 11 năm 2000 đồng chí Nguyễn Anh 
Cương và đồng chí Nguyễn Tiến Thắng được đề bạt giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải. Năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Văn 
Thoán tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phú - Giám 
đốc Ban QLCDAGT giữ chức Phó Giám đốc Sở. Tháng 3 năm 2006, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã bổ nhiệm đồng chí Lê Đình Long - Giám đốc Ban QLCDAGT giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Sở. 

2 Thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch cấp đổi Giấy phép lái xe (trước do phòng 
TC-HC thực hiện).
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Thực hiện Quyết định số 1870/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 
1997, Sở đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý, chức năng 
nhiệm vụ các phòng, ban của Sở. Rà soát lao động, củng cố bộ máy 
tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế sự nghiệp nhằm mục tiêu ổn định 
tổ chức bộ máy một cách nhanh nhất và đi vào hoạt động hiệu quả 
ngay sau thành lập.

Tổng số công nhân viên chức và lao động thuộc quản lý của Sở 
năm 1997 là 2.493 người(1).

Đến ngày 01 tháng 4 năm 1997 toàn tỉnh đã hoàn thành việc chia 
tách các huyện; tỉnh Hải Dương có 11 huyện và 1 thị xã, theo đó tại 
các huyện, thị trên toàn tỉnh thành lập 11 Hạt giao thông, 1 Xí nghiệp 
quản lý, duy tu giao thông đường bộ trên địa bàn. Sau khi thành lập, 
trung bình mỗi Hạt giao thông cấp huyện có từ 10-15 người, số lao 
động thực có lớn hơn định biên đến 58,3%. Thực trạng này đặt ra vấn 
đề phải giải quyết số biên chế dư thừa và công ăn việc làm cho người 
lao động gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 
của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước; kế hoạch của Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp 
nhà nước tỉnh, từ năm 1999, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành cổ 
phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước trong Ngành, đầu tiên là Công 
ty ô tô vận tải hành khách(2), tiếp theo là Công ty ô tô vận tải hàng hóa 
và Xí nghiệp cơ khí thủy sau đó là Công ty Công trình giao thông, 
Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Công trình giao thông;

Tháng 9 năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý 
các bến xe khách Hải Dương có nhiệm vụ quản lý các bến xe khách 
trên địa bàn tỉnh(3);

1 Báo cáo tổng kết công tác giao thông vận tải năm 1997 của Sở Giao thông vận tải  
Hải Dương.

2 Cổ phần 100%, không có vốn chi phối của nhà nước, là đơn vị cổ phần hóa điểm của tỉnh.
3 Quyết định số 2154/QĐ-UB ngày 01 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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Tháng 3 năm 2000, thực hiện dự án giao thông nông thôn, Ủy ban 
nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn(1) 
giúp cho Sở quản lý dự án; cán bộ của Ban chủ yếu được điều động 
từ các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị của Sở về để thực hiện nhiệm vụ;

Tháng 8 năm 2001, thành lập Trung tâm bồi dưỡng, đào tạo kỹ 
thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải trực thuộc Sở (2), tuy chưa có 
địa điểm chính thức, thiết bị thiếu thốn nhưng Trung tâm đã khắc 
phục khó khăn để tổ chức đào tạo cấp Giấy phép lái xe mô tô cho 
người dân.

Năm 1997, chuyển giao Công ty Cơ khí Giao thông vận tải về 
Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, năm 2002 chuyển đổi 
Công ty Vận tải thủy thành Công ty cổ phần.

Tiếp tục rà soát, đổi mới, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Sở 
Giao thông vận tải; ngày 21 tháng 4 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hải Dương ra Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải Hải 
Dương. Trong đó, bộ máy tổ chức của Sở bao gồm: Giám đốc và Phó 
Giám đốc (không quá 3 người)(3). Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 
gồm có: Văn phòng, Thanh tra, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng 
Quản lý giao thông, phòng Quản lý vận tải và Đăng kiểm kỹ thuật, 
phòng Quản lý phương tiện và người lái.

Tháng 6 năm 2011, đồng chí Lê Đình Long được Ủy ban nhân 
dân tỉnh bổ nhiệm làm Giám đốc Sở cho đến nay.

1 Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 8 tháng 2 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng 
chí Trần Việt Lương - Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đốc Ban.

2 Quyết định số 2247/2001/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
đồng chí Nguyễn Anh Cương - Phó Giám đốc Sở phụ trách Trung tâm.

3 Giám đốc Sở lúc này là đồng chí Phạm Văn Thoán, đến tháng 5 năm 2011 đồng chí Thoán 
về nghỉ hưu, đồng chí Lê Đình Long - Phó Giám đốc Sở được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám 
đốc Sở từ ngày 01 tháng 6 năm 2011 đến nay. Các Phó Giám đốc Sở gồm: Đồng chí Nguyễn 
Tiến Thắng, tháng 9 năm 2011 đồng chí Phạm Văn Phượng - Trưởng phòng KH-TC được 
bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở, tháng 9 năm 2013 đồng chí Vũ Văn Tùng - Trưởng 
phòng KH-TC và đồng chí Lê Quý Tiệp - Trưởng phòng KH-TH, Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở cho đến nay.
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Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm có: Trung tâm Bồi 
dưỡng, đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải, Đoạn Đường 
sông, Đoạn Đường bộ, Ban Quản lý các dự án giao thông, Ban Quản 
lý các bến xe khách, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Ban Quản 
lý dự án giao thông nông thôn.

Văn phòng Ban An toàn giao thông đặt tại Sở, do lãnh đạo Sở 
trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn. Năm 2014, thành lập Trạm Kiểm tra 
tải trọng xe lưu động thuộc Sở.

1.2. Các tổ chức chính trị - xã hội

1.2.1.	Tổ	chức	Đảng	Sở	Giao	thông	vận	tải

Ngày 30 tháng 12 năm 1996, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao 
thông vận tải Hải Hưng họp phiên cuối cùng để bàn giao, chia tách 
thành Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Hải Dương và Đảng ủy Sở Giao 
thông vận tải Hưng Yên. Với số lượng đảng viên trước khi chia tách là 
66 đồng chí, gồm Hải Dương là 53 đồng chí, Hưng Yên là 13 đồng chí.

Ngày 10 tháng 10 năm 1997, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận 
tải Hải Dương lần thứ XIII được tổ chức. Tổng số đảng viên tham dự 
là 65, trong đó 1 dự bị. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 
với 7 đồng chí(1). Đảng bộ lúc này có 12 chi bộ(2).

1 Đồng chí Nguyễn Văn Hướng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ, đồng chí Phạm 
Văn Thoán giữ chức vụ Phó Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành là: Trần Việt 
Lương, Hồ Đức Linh, Nguyễn Văn Lạp, Nguyễn Tiến Thắng, Phạm Văn Vĩnh. Tới tháng 
8 tháng 1998, đồng chí Nguyễn Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chuyển công 
tác làm Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Nguyễn Hải Đảo về hưu, do 
vậy, ngày 28 tháng 10 năm 1998 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Hải 
Dương đã họp, bầu đồng chí Phạm Văn Thoán giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Việt 
Lương giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Anh Cương bổ sung Ủy viên Ban Chấp 
hành; quyết định giải thể Chi bộ Công đoàn Ngành, Chi bộ Kế hoạch tài vụ và thành lập 
Chi bộ Kế hoạch - tài vụ - đoàn thể.

2 Chi bộ Kế hoạch - tài vụ; Chi bộ Công đoàn Ngành; Chi bộ Tổ chức hành chính; Chi bộ 
Công ty tư vấn thiết kế; Chi bộ Quản lý Phương tiện và Người lái; Chi bộ Đăng kiểm ô 
tô; Chi bộ Ban quản lý bến xe; Chi bộ Thanh tra; Chi bộ Kế hoạch tài vụ; Chi bộ Ban 
giải phóng mặt bằng Quốc lộ 5; Chi bộ Ban quản lý dự án và Chi bộ Quản lý giao thông.
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Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập 
trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chính của Ngành trong thời gian từ 
1998-2000: Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng 
nhằm đạt kết quả theo kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện các nghị định 
của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; góp phần quan 
trọng vào nhiệm vụ thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông 
thôn trên lĩnh vực giao thông vận tải; phấn đấu đạt kết quả 65% trục 
đường giao thông xã, thôn được xây dựng bằng vậy liệu cứng; tăng 
cường vận động và tận dụng các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng hệ 
thống đường sá giao thông…

Ngày 30 thàng 9 năm 2000, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận 
tải Hải Dương lần thứ XIV được tổ chức. Tổng số đảng viên tham 
dự Đại hội là 72. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 7 đồng chí(1). 
Đảng bộ lúc này có 11 chi bộ(2).

Đại hội Đảng bộ đã đề ra các nhiệm vụ chính như: Tiếp tục thực 
hiện chương trình xây dựng giao thông nông thôn, nhất là ở vùng 
sâu, vùng xa có kinh tế khó khăn; tăng cường quản lý chất lượng, 
tăng khối lượng và độ an toàn vận tải hành khách, hàng hóa của các 
loại hình vận tải; tăng cường trật tự an toàn giao thông; tận dụng các 
nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh…

Năm 2002, thực hiện Quy định số 14-QĐ/TW ngày 16 tháng 11 
năm 2001 của Bộ Chính trị, giải thể Ban cán sự Đảng của Sở(3), việc 
lãnh đạo chỉ đạo hoạt động trong toàn Ngành do tập thể lãnh đạo Sở 
và Đảng ủy đảm nhiệm.

1 Đồng chí Phạm Văn Thoán giữ chức Bí thư, đồng chí Trần Việt Lương giữ chức Phó bí 
thư và 5 đồng chí là Hồ Đức Linh, Nguyễn Văn Lạp, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn 
Phú, Nguyễn Tất Huệ giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành.

2 Chi bộ Kế hoạch - tài vụ - đoàn thể; Chi bộ Ban quản lý dự án giao thông nông thôn; Chi 
bộ Tổ chức hành chính; Chi bộ Công ty tư vấn giao thông; Chi bộ Quản lý Phương tiện 
và Người lái; Chi bộ Đăng kiểm ô tô; Chi bộ Ban quản lý bến xe; Chi bộ Thanh tra; Chi 
bộ Vận tải Đăng kiểm kỹ thuật; Chi bộ Ban quản lý dự án; Chi bộ Quản lý giao thông.

3 Gồm các đồng chí: Phạm Văn Thoán - Bí thư, Hồ Đức Linh, Nguyễn Anh Cương, 
Nguyễn Tiến Thắng, Đặng Xuân Khu.
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Ngày 9 tháng 8 năm 2003, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận 
tải tỉnh Hải Dương lần thứ XV được tổ chức. Tham dự Đại hội có 82 
đảng viên, trong đó có 03 đảng viên dự bị. Đại hội đã bầu 9 đồng chí 
vào Ban Chấp hành(1). Đảng bộ có 11 chi bộ(2).

Đại hội đã đánh giá, kiểm điểm kết quả công tác và nhiệm vụ của 
Đảng bộ khóa trước và tiếp tục đề ra kế hoạch thực hiện trong giai 
đoạn 2003-2005 như sau: Phấn đấu 100% đường cấp tỉnh được nâng 
cấp rải nhựa; xây dựng mở rộng 30km đường nội thị thành phố Hải 
Dương và các thị trấn; nâng cấp 125km đường cấp huyện quản lý và 
1.350km đường giao thông nông thôn; tạo điều kiện hoàn thành các 
dự án xây dựng cầu lớn trên địa bàn.

Tháng 01 năm 2004, thành lập Chi bộ Trung tâm bồi dưỡng đào 
tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải, nâng số chi bộ lên 12 chi 
bộ(3). Ngày 24 tháng 3 năm 2005, chuyển sinh hoạt Chi bộ Công ty 
tư vấn xây dựng giao thông về Thành ủy Hải Dương, số chi bộ trực 
thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lúc này còn 11 chi bộ.

Ngày 11 tháng 7 năm 2005, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải 
Hải Dương lần thứ XVI được tổ chức. Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban 
Chấp hành(4). Đại hội đề ra nhiệm vụ cho Ngành trong giai đoạn mới 

1 Đồng chí Phạm Văn Thoán tiếp tục giữ chức Bí thư, đồng chí Trần Việt Lương giữ chức Phó 
Bí thư và 7 đồng chí là Hồ Đức Linh, Nguyễn Văn Lạp, Lê Văn Đoán, Nguyễn Văn Phú, 
Nguyễn Tất Huệ, Nguyễn Anh Cương, Nguyễn Tiến Thắng là Ủy viên Ban Chấp hành.

2 Chi bộ Kế hoạch - tài vụ - đoàn thể; Chi bộ Ban quản lý dự án giao thông nông thôn; Chi 
bộ Tổ chức hành chính; Chi bộ Công ty tư vấn giao thông; Chi bộ Quản lý Phương tiện và 
Người lái; Chi bộ Đăng kiểm ô tô; Chi bộ Ban quản lý các bến xe khách; Chi bộ Thanh tra; 
Chi bộ Vận tải Đăng kiểm kỹ thuật; Chi bộ Ban quản lý dự án; Chi bộ quản lý giao thông.

3 Tháng 3 năm 2004, Ban Chấp hành Đảng bộ họp bầu đồng chí Hồ Đức Linh giữ chức 
Phó Bí thư (thay đồng chí Trần Việt Lương mất) và thống nhất không bầu thêm Ủy viên 
Ban Chấp hành, như vậy số lượng thành viên trong Ban Chấp hành còn lại là 8 đồng chí 
và không còn Ban thường vụ Đảng ủy.

4 Đồng chí Phạm Văn Thoán tiếp tục giữ chức Bí thư, đồng chí Hồ Đức Linh giữ chức Phó 
Bí thư và 7 đồng chí là Nguyễn Tất Huệ, Nguyễn Anh Cương, Nguyễn Tiến Thắng, Lê 
Đình Long, Nguyễn Văn Phú, Đoàn Mạnh Tùy, Phạm Quang Vui là Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ (Năm 2006, đồng chí Nguyễn Anh Cương được điều động công tác làm 
Bí thư Huyện ủy Chí Linh, đồng chí Nguyễn Tá Duân - Bí thư Đoàn thanh niên được bổ 
sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ).
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là tiếp tục xây dựng hệ thống đường giao thông ngày càng đồng bộ, 
nhất là đường giao thông nông thôn ở vùng sâu, vùng xa; tập trung phát 
triển và nâng cao chất lượng lĩnh vực dịch vụ vận tải, cải tạo nâng cấp 
bến xe trên địa bàn tỉnh; mở một số tuyến xe buýt nội tỉnh phục vụ nhu 
cầu đi lại của nhân dân; cải tạo, nâng cấp một bước hệ thống giao thông 
để khai thác các khu vực và các ngành kinh tế còn nhiều tiềm năng; 
hoàn thành đúng tiến độ các công trình xây dựng lớn của Ngành…

Ngày 8 tháng 6 năm 2010, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận 
tải Hải Dương lần thứ XVII được tổ chức. Đại hội bầu 11 đồng chí 
vào Ban Chấp hành(1). Sau đại hội, Ban Chấp hành tiếp tục được kiện 
toàn(2).

1 Đồng chí Nguyễn Văn Phú được bầu làm Bí thư, đồng chí Hồ Đức Linh làm Phó Bí thư, 
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và 9 đồng chí gồm: Lê Đình Long, Đoàn Mạnh 
Tùy, Nguyễn Tá Duân, Nguyễn Tất Huệ, Phạm Quang Vui, Phạm Văn Phượng, Đào 
Quang Hiệp, Bùi Đức Chính, Lưu Văn Sơn là Ủy viên Ban chấp hành.

2 Ngày 01 tháng 9 năm 2010, Đảng ủy họp và chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Huấn - Bí thư 
chi bộ Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn vào Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVII 
thay đồng chí Nguyễn Văn Phú - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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1.2.2.	Tổ	chức	và	hoạt	động	công	đoàn	ngành	Giao	thông	vận	tải

Cùng với chia tách Sở Giao thông vận tải Hải Hưng thành Sở 
Giao thông vận tải Hải Dương và Sở Giao thông vận tải Hưng Yên, tổ 
chức Công đoàn của Ngành cũng được chia tách. Trong đó, số lượng 
đoàn viên công đoàn của toàn Ngành được chia tách theo từng đơn 
vị, số ủy viên công đoàn tham gia Ban Chấp hành Công đoàn ngành 
Giao thông vận tải Hải Hưng khóa X nhiệm kỳ 1992-1998 chia làm 
hai bộ phận. Một bộ phận tham gia Ban Chấp hành Công đoàn ngành 
Giao thông vận tải Hải Dương với số lượng là 8/21 người, còn lại 
13/21 thành viên tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành 
Giao thông vận tải Hưng Yên.

Mặc dù Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hải Dương chỉ mới 
được tái lập nhưng ngay trong năm đầu tiên, Công đoàn ngành đã 
thực hiện hoàn thành các chương trình nhiệm vụ công tác năm như: 
Chỉ đạo thành công Đại hội công nhân viên chức ở 11/13 đơn vị (2 
đơn vị không tổ chức được do tiến hành chuyển đổi mô hình tổ chức); 
phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn Ngành như lao động 
giỏi, quản lý giỏi, phong trào xanh sạch đẹp…

Năm 1998, Công đoàn Ngành tiến hành Đại hội Công đoàn khóa 
XI và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hải 

và giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 01 tháng 9 năm 
2010, Đảng ủy họp bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Hải Dương và bổ 
sung ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Lê Đình Long được bầu giữ chức vụ Bí 
thư Đảng ủy. Tháng 4 năm 2013, đồng chí Hồ Đức Linh về nghỉ hưu, đồng chí Phạm Văn 
Phượng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sở. Ngày 15 tháng 11 năm 2013, đồng 
chí Vũ Văn Tùng được bầu bổ sung và giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và 
các đồng chí Lê Quý Tiệp, Bùi Xuân Hải được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 Sở Giao thông vận tải 
gồm có 13 người, đồng chí Lê Đình Long giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn 
Phượng giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các ủy viên gồm các 
đồng chí Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lê Quý Tiệp, Đoàn Mạnh Tùy, 
Nguyễn Tá Duân, Nguyễn Tất Huệ, Phạm Quang Vui, Nguyễn Đức Huấn, Đào Quang 
Hiệp, Bùi Đức Chính, Lưu Văn Sơn và Bùi Xuân Hải.
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Dương nhiệm kỳ 1998-2003 với 17 đồng chí(1) (trong đó có 8 đồng 
chí đã tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Ngành khóa X).

Đầu năm 2003, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hải Dương 
tổ chức Đại hội Công đoàn Ngành khóa XII, nhiệm kỳ 2003-2008, Đại 
hội đã bầu 15 đồng chí(2) tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Ngành(3).

Từ ngày 25-26 tháng 12 năm 2007, Công đoàn Ngành tiến hành 
tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2008-2013, Đại 
hội đã bầu 15 đồng chí(4) tham gia Ban Chấp hành.

Từ ngày 20-21 tháng 12 năm 2012, Công đoàn ngành Giao thông 
vận tải Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013-2018, 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí(5) tham gia Ban Chấp hành.

Trong các nhiệm kỳ, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hải 
Dương luôn phát huy vai trò tổ chức công đoàn, đẩy mạnh phong 
trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả trong công nhân 
viên chức ngành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
của Ngành, của tỉnh; tham gia giải quyết việc làm, chăm lo, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tích cực phát triển 

1 Gồm các đồng chí: Hồ Đức Linh - Chủ tịch, Hoàng Thị Thu - Phó Chủ tịch, Nguyễn 
Văn Tiền, Phạm Văn Nhiên, Nguyễn Đức Thắng, Vũ Đình Chiến, Vũ Đức Đoan, Lê Văn 
Đoán, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Văn Lạp, Nguyễn Tiến Quyết, Bùi Văn Xường, Khương 
Quốc Tuấn, Phạm Hữu Tơ, Phạm Quang Thọ, Đoàn Văn Vẻ, Nguyễn Đức Sơn.

2 Gồm các đồng chí: Hồ Đức Linh - Chủ tịch, Nguyễn Văn Tiền - P.Chủ tịch, Nguyễn Thị 
Gái, Phạm Văn Nhiên, Phạm Thị Láng, Nguyễn Văn Lạp, Khương Quốc Tuấn, Nguyễn 
Thị Bích, Phùng Thị Vinh, Phạm Thị Ngoãn, Vũ Đình Chiến, Nguyễn Công Xuân, Lê 
Văn Đoán, Phạm Hữu Tơ, Nguyễn Văn Phong.

3 Tháng 01 năm 2007 đồng chí Nguyễn Văn Tiền nghỉ hưu, ngày 19 tháng 01 năm 2007 
đồng chí Đặng Văn Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp được điều 
động về làm Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giao thông vận tải.

4 Gồm các đồng chí: Hồ Đức Linh - Chủ tịch, Đặng Văn Hùng - Phó Chủ tịch, Nguyễn 
Tiến Thắng, Phạm Văn Nhiên, Phạm Thị Láng, Đoàn Mạnh Tùy, Hà Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Bích, Phạm Thị Ngoãn, Nguyễn Công Xuân, Đỗ Văn Diên, Nguyễn Hải 
Hưng, Phạm Văn Thanh, Bùi Thành Vy, Phạm Hữu Tơ.

5 Gồm các đồng chí: Đặng Văn Hùng - Chủ tịch, Hồ Thị Hường - Phó Chủ tịch, Lê Quý 
Tiệp, Nguyễn Công Xuân, Đoàn Mạnh Tùy, Hà Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Bích, 
Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Hồng Thủy, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Đức Hạnh, Phạm Văn 
Thanh, Đỗ Văn Diên, Nguyễn Quang Nhuận, Đỗ Văn Sơn.
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Tham gia hội thi lái xe giỏi toàn quốc lần thứ II - năm 2001, đoàn Hải Dương  
đạt 1 giải Ba và 1 giải khuyến khích.

Đội tuyển tham gia hội thi thuyền trưởng tàu sông giỏi toàn quốc lần thứ II,  
đạt giải Ba toàn Đoàn.
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Đoàn viên Công ty Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương  
ứng dụng tin học trong khảo sát, thiết kế công trình giao thông.

Giải Nhất toàn đoàn báo Giao thông vận tải năm 1996.
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Đội văn nghệ tham gia liên hoan văn nghệ khối công nhân, viên chức lao động  
tỉnh Hải Dương năm 2000, đạt giải Ba toàn Đoàn.

Đội văn nghệ tham gia liên hoan văn nghệ khối công nhân,  
viên chức lao động tỉnh Hải Dương năm 2002, đạt giải Ba toàn Đoàn.
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Lãnh đạo Sở thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách ngành Giao thông vận tải 
nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống.

Lãnh đạo Sở thăm, tặng quà cho gia đình liệt sỹ ngành Giao thông vận tải.
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Ban Chấp hành Công đoàn Ngành khóa XIV.

Lãnh đạo Sở và Công đoàn Ngành thăm, tặng quà cho các gia đình công nhân viên 
chức lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2014. 
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Đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thăm cán bộ,  
công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải Hải Dương năm 2010.  

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn  
giao thông tỉnh tặng thưởng cho các doanh nghiệp vận tải an toàn năm 2014.
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Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh trao bức trướng cho tập thể lãnh đạo Sở tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền 

thống ngành Giao thông vận tải và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất 

cho tập thể lãnh đạo Sở tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải.
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đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước; đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở để đáp ứng 
yêu cầu thực tế.

Phối hợp với lãnh đạo Sở chăm lo đời sống cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động trong Ngành; thực hiện các hoạt động xã 
hội, từ thiện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng...

Công đoàn Ngành được tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen 
của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh  
Hải Dương.

1.2.3.	Tổ	chức	Đoàn	Thanh	niên

Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Giao thông vận 
tải Hải Dương được tái thành lập từ tháng 11 năm 2000. Trong suốt 
thời gian qua Đoàn đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất 
lượng. Đến tháng 7 năm 2012 đã nâng cấp từ Chi đoàn thành Đoàn 
cơ sở.

Ngay khi tái lập, Chi đoàn thanh niên Ngành đã tổ chức Đại 
hội Chi đoàn khóa I và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 
2000-2002 với 7 đồng chí(1). Ban Chấp hành Chi đoàn khóa II nhiệm 
kỳ 2002-2004 gồm 5 đồng chí(2). Ban Chấp hành Chi đoàn khóa III 
nhiệm kỳ 2005-2007 gồm 5 đồng chí(3). Ban Chấp hành Chi đoàn 
khóa IV nhiệm kỳ 2007-2009 gồm 5 đồng chí(4). Ban Chấp hành Chi 
đoàn khóa V nhiệm kỳ 2009-2011 gồm 5 đồng chí(5).

1 Đồng chí Nguyễn Minh Đồng được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tá Duân được bầu 
làm Phó Bí thư, các đồng chí Lê Anh Tuấn, Trần Thế Sơn, Phạm Mạnh Hà, Đặng Kim 
Ngân và Phạm Văn Thanh làm Ủy viên.

2 Đồng chí Nguyễn Minh Đồng làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tá Duân giữ chức Phó Bí 
thư, các đồng chí Lý Kim Thanh, Phạm Văn Thanh, Đặng Kim Ngân làm Ủy viên.

3 Đồng chí Nguyễn Tá Duân làm Bí thư, đồng chí Vũ Đức Hạnh làm Phó Bí thư, các đồng 
chí Lý Kim Thanh, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Bá Thảo làm Ủy viên.

4 Đồng chí Nguyễn Tá Duân làm Bí thư, đồng chí Vũ Đức Hạnh làm Phó Bí thư, các đồng 
chí Lý Kim Thanh, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Bá Thảo làm Ủy viên

5 Đồng chí Nguyễn Bá Thảo làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tiến Việt Hưng làm Phó Bí thư, 
các đồng chí Tiêu Công Đoàn, Nguyễn Minh Đức, Vũ Văn Thăng làm Ủy viên.
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Tổ chức Lễ ra mắt Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải  
ngày 7 tháng 12 năm 2000 sau khi được tái thành lập.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lê Đình Long tặng hoa chúc mừng  
Ban chấp hành Đoàn Thanh niên khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.
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Tháng 7 năm 2012, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Sở Giao thông vận tải Hải Dương được nâng cấp thành Đoàn cơ sở. 
Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã tiến hành Đại 
hội Đoàn cơ sở khóa I và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn cơ sở khóa 
I nhiệm kỳ 2012-2014 với 7 đồng chí(1). Tháng 10 năm 2014, Đoàn 
Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hải Dương tổ chức Đại hội Khóa 
II và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Khóa II nhiệm kỳ 2014-2017 
với 9 đồng chí(2).

Đến nay, Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hải Dương có 
5 chi đoàn trực thuộc là: Chi đoàn cơ quan Sở, Chi đoàn Ban Quản lý 
các dự án giao thông, Chi đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Chi 
đoàn Ban quản lý các bến xe khách và Chi đoàn Thanh tra Sở.

Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hải Dương luôn xung 
kích trong các lĩnh vực chuyên môn để nâng cao kiến thức, các phong 
trào thi đua và là nguồn lực lượng kế cận bổ sung cho Đảng bộ để bồi 
dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú.

Từ khi tái thành lập đến nay, Chi đoàn và Đoàn Thanh niên Sở 
đều đạt các danh hiệu Đoàn Thanh niên vững mạnh được Đoàn khối 
các cơ quan tỉnh và Tỉnh đoàn tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể 
và các cá nhân có thành tích xuất sắc; được tặng cờ thi đua, bằng khen 
của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Giao thông vận tải đường bộ
2.1. Cải tạo hệ thống đường bộ

Trong giai đoạn từ 1997-2000, các tuyến đường quốc gia như 
đường 5, đường 18, đường 183 tiếp tục được Trung ương quan tâm 

1 Đồng chí Nguyễn Bá Thảo tiếp tục làm Bí thư, đồng chí Trịnh Hoài Nam làm Phó Bí 
thư, các đồng chí Đào Thị Hoàn, Bùi Quang Dương, Đặng Bá Thọ, Vũ Đức Phương và 
Phan Nhật Trung làm Ủy viên.

2 Đồng chí Trịnh Hoài Nam làm Bí thư Đoàn, đồng chí Vũ Duy Bôn và đồng chí Phan 
Nhật Trung làm Phó Bí thư Đoàn, các đồng chí Bùi Văn Trưởng, Vũ Văn Quyến, Bùi 
Quang Dương, Đặng Bá Thọ, Nguyễn Duy Huân, Nguyễn Thị Thùy Dung làm Ủy viên.
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đầu tư cải tạo nâng cấp, ngành Giao thông vận tải Hải Dương cùng 
các địa phương tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự 
án của Trung ương.

Đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị đã cải 
tạo nâng cấp được 55,5km, trong đó đường nhựa là 43km và 12,5km 
là đường đá cấp phối; kêu gọi nhà thầu ứng vốn thi công 6 đoạn đường 
trên các tuyến đường 190A (390), 17dư (391), 20B (392B), 194A (394) 
với chiều dài 11km. Nhìn chung, giai đoạn này thiết kế, thi công đường 
chưa vào cấp; bề rộng mặt đường chủ yếu cấp IV châm trước, rộng 
5,5m, móng đá hộc, đá thải, đá cộn, mặt thấm nhập nhẹ.

Công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông được 
quan tâm đầu tư về kinh phí, chỉ đạo chặt chẽ về chuyên môn nên 
các tuyến đường, các công trình đều đảm bảo giao thông thông suốt, 
không để xảy ra ách tắc.

Hết năm 2000, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã đạt 
được những kết quả tốt. Hệ thống Quốc lộ trên địa bàn tỉnh đã được 
đầu tư hoàn thiện như Quốc lộ 5, 183. Hệ thống đường tỉnh từng bước 
được đầu tư, kết cấu giai đoạn này chủ yếu là thấm nhập nhựa và đá 
cộn. Xây dựng hoàn thành cầu An Thái, là một trong những cây cầu 
lớn nhất từ trước đến nay do địa phương xây dựng.

Cũng trong giai đoạn này, bước đầu chuẩn bị triển khai Dự 
án giao thông nông thôn nguồn vốn Ngân hàng thế giới (WB), địa 
phương tự giải phóng mặt bằng, đắp nền, Ngân hàng thế giới hỗ trợ 
kinh phí cộng với vốn đối ứng ngân sách tỉnh xây dựng mặt đường đá 
dăm nước, ngân sách tỉnh đầu tư mặt đường nhựa.

Trong giai đoạn 2001-2005, Sở phối hợp với các sở ngành, Ủy 
ban nhân dân các huyện giải phóng mặt bằng phục vụ cho xây dựng 
các tuyến đường Quốc lộ 10, cầu Quý Cao, Quốc lộ 18 và dự án nâng 
cao hiệu quả Quốc lộ 5, 10. Triển khai dự án cải tạo nâng cấp Quốc 
lộ 37 và đường vào đền Kiếp Bạc.
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Tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp đường tỉnh, bước đầu đã chuyển 
sang làm kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa thay cho kết cấu đá 
dăm láng nhựa. Nâng cấp 7km Quốc lộ 37 và 5km đường vào Đền 
Kiếp Bạc có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Xây dựng đường 
Thanh Niên ra Quốc lộ 5 và mở rộng đường Ngô Quyền tạo tiền đề 
trong mở rộng không gian đô thị thành phố Hải Dương; xây dựng 
nút giao thông đường 194 với Quốc lộ 5, đoạn tránh thị trấn Kẻ Sặt, 
các cầu vượt đường 5; đường vào đền thờ Chu Văn An, đường 17 dư 
và đoạn thị trấn Ninh Giang; Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng 15km 
đường 185 từ bến Tắm đi Cẩm Lý.

Các cây cầu trên hệ thống đường tỉnh đã được xây dựng trong 
giai đoạn này là cầu Đáy (đường 395), Di Linh (đường 396B), Vạn 
(đường 392), Hương (đường 390B), Phú Tảo (Quốc lộ 37), khổ cầu 
đều được xây dựng đáp ứng từ 2 làn xe trở lên, tải trọng thiết kế chủ 
yếu là H13-X60, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực.

Tổng chiều dài đường tỉnh được cải tạo nâng cấp, hoàn thành 
trong giai đoạn này là 54,8km, kết cấu chủ yếu vẫn là mặt đường đá 
dăm láng nhựa, móng cấp phối đá dăm (thay thế cho móng đá cộn, 
đá hộc, mặt thấm nhập nhựa giai đoạn trước), riêng đường 391 được 
triển khai đầu tư theo dự án nâng cao hiệu quả khai thác Quốc lộ 10 
cải tạo nâng cấp toàn tuyến dài 25km với tiêu chuẩn mặt đường bê 
tông nhựa.

Ngày 5 tháng 5 năm 2003, khởi công dự án BOT đường 388 (An 
Thái - Mạo Khê), xây dựng 2 cầu lớn là Hiệp Thượng và Đá Vách 
nối Quốc lộ 5 và Quốc lộ 18 tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh 
tế - xã hội trong khu vực.

Ngày 30 tháng 10 năm 2005, thông xe dự án đường Tây Nam(1) 
phục vụ phát triển không gian đô thị thành phố Hải Dương. Cũng 
trong năm 2005, khởi động dự án Cầu Hàn thực hiện quy hoạch mở 
rộng không gian đô thị thành phố Hải Dương sang huyện Nam Sách.

1 Nay là đường Ngô Quyền.
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Đối với đường huyện, giai đoạn này đã cải tạo nâng cấp 148,8km 
và một số cầu nhỏ; triển khai đầu tư trên 100km đường trong các khu 
đô thị mới ở Thành phố Hải Dương.

Xây dựng 465km và 19 cây cầu theo dự án WB2. Duy tu, sửa 
chữa, vá láng 89km đường, công tác sửa chữa thường xuyên các 
tuyến đường tỉnh, đường huyện được quan tâm và thực hiện tương 
đối tốt.

Từ năm 2004, công tác quản lý duy tu đường tỉnh được đổi mới 
theo cơ chế khoán quản, người công nhân được giao khoán từng 
kilômet đường cụ thể theo mục tiêu chất lượng, chủ động trong công 
việc; chính vì vậy chất lượng duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã 
được cải thiện rõ rệt.

Hệ thống đường tỉnh được đặt lại tên mới theo Quyết định số 
36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ, 
theo đó các tuyến đường tỉnh được đặt lại tên theo thứ tự từ 388-399(1).

1 Chi tiết xem phụ lục kèm theo.

Công nhân duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ.
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Thi công Quốc lộ 5 đoạn Km47 - Km62 do Công ty Công trình  
Giao thông Hải Dương tham gia thi công.

Thi công xây dựng cầu Phú Lương (Quốc lộ 5) (năm 1998).
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Giai đoạn 2006-2010, đã hoàn thành một số công trình trọng điểm 
của tỉnh như đường 388, cầu Hiệp Thượng, Đá Vách, Hợp Thanh, cầu 
Lộ Cương, đường 52m(1), dự án cầu Hàn do khó khăn về nguồn vốn, 
thay đổi hình thức đầu tư từ hình thức BOT sang đầu tư ngân sách địa 
phương và Trung ương, thay đổi kết cấu cầu nên đến năm 2009 mới 
tiếp tục triển khai.

Hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp toàn tuyến đường tỉnh 391 
đoạn từ thành phố Hải Dương đến Quý Cao dài 25km, thảm nhựa 
đoạn từ Quý Cao đến Ninh Giang 12km(2); dự án Quốc lộ 38B (đường 
tỉnh 399) dài 30km; cầu Bía (Quốc lộ 37) được xây dựng lại.

Năm 2006, Bộ Giao thông vận tải nâng cấp các tuyến đường từ 
Hải Dương, Hải Phòng đi cảng Diêm Điền (Thái Bình) thành Quốc 
lộ 37 kéo dài, trong đó đoạn qua Hải Dương dài 30,5km (gồm đường 
17A + Quốc lộ 183 cũ).

Tháng 8 năm 2007, Bộ Giao thông vận tải triển khai dự án đường 
ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT, Nhà 
đầu tư là Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam 
(VIDIFI). Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt 
bằng của tỉnh và giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực, 
Ban quản lý dự án giao thông nông thôn là cơ quan giúp việc cho Sở 
Giao thông vận tải. Đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 40,2km, điểm 
đầu là xã Thái Dương, huyện Bình Giang, điểm cuối là xã Vĩnh Lập, 
huyện Thanh Hà. Hiện tại, có 1 nút giao liên thông với Quốc lộ 38B, 
còn lại 2 nút giao với đường tỉnh 390B, đường tỉnh 392 được thực 
hiện ở giai đoạn 2 khi có nhu cầu vận tải tại hai địa điểm này. Dự án 
khởi công ngày 2 tháng 2 năm 2009, dự kiến hoàn thành năm 2015.

Ngày 23 tháng 6 năm 2010, khởi công dự án đầu tư cải tạo nâng 
cấp Quốc lộ 37 đoạn từ Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến thị trấn Gia Lộc 
(Hải Dương) là công trình quan trọng của tỉnh (đã hoàn thành xây 
dựng cầu Chanh nối Hải Dương với Hải Phòng).

1 Nay là đường Trường Chinh, TP. Hải Dương.
2 Trước là đường 17D (dư) sau điều chỉnh kéo dài đường 391.
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Thông xe Cầu An Thái (đường 388) nối liền Quốc lộ 5 và Quốc lộ 18.

Cầu Hiệp Thượng (đường 388) hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 
 nối liền Quốc lộ 5 và Quốc lộ 18.
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Tổng số đường tỉnh được đầu tư cải tạo nâng cấp trong giai đoạn 
này là 96,3km; cơ bản được thiết kế, thi công tiêu chuẩn mặt đường 
Bê tông nhựa, bề rộng mặt đường đúng theo cấp hạng quy định; các 
công trình cầu được thiết kế với tiêu chuẩn đoàn xe H30-XB80 cao 
hơn giai đoạn trước để đáp ứng nhu cầu vận tải.

Hệ thống đường huyện được cải tạo nâng cấp 111,1km tiêu chuẩn 
kỹ thuật thấp hơn đường tỉnh, chủ yếu là mặt đường láng nhựa.

Hoạt động duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường bộ có chuyển biến 
tích cực, chất lượng nền, mặt đường được duy trì thường xuyên, bảo 
đảm êm thuận, sau khi triển khai quy chế khoán, trách nhiệm với công 
việc của người lao động cũng được nâng lên, nhờ đó mà chất lượng các 
tuyến đường vẫn được đảm bảo, giao thông được thông suốt.

Năm 2011, Bộ Giao thông vận tải nâng cấp tuyến đường từ Hải 
Dương đi Ninh Bình thành Quốc lộ 38B, trong đó đoạn qua Hải Dương 
dài 19,95km (đường tỉnh 399).

Giai đoạn 2011-2015 tiếp tục triển khai một số dự án trọng điểm 
như cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37 (Km 23+200 - Km 47+888).

Ngày 25 tháng 12 năm 2011, khởi công dự án Nút giao lập thể 
tại điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5 và 

Dự án đường Tây Nam - Thành phố Hải Dương (năm 2005).
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đường 390, dự án đã hoàn thành năm 2014. Góp phần giải quyết ách 
tắc và tai nạn giao thông tại điểm giao cắt này.

Ngày 24 tháng 10 năm 2013, khởi công giai đoạn 2 đường 62m 
kéo dài, dự kiến hoàn thành năm 2016. Giai đoạn 2 đầu tư theo hình 
thức BT, Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thành 
Đông; đầu tư xây dựng đường bên phải tuyến có chiều rộng nền 
đường 36,3m để hoàn chỉnh theo quy mô nền đường 62m.

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, khởi công đường trục Bắc - Nam, 
tỉnh Hải Dương (giai đoạn 1) đoạn Km9+400-Km18+224: dự kiến 
hoàn thành năm 2016.

Ngày 18 tháng 5 năm 2015, hợp long cầu Hàn, toàn dự án cơ bản 
hoàn thành góp phần mở rộng đô thị thành phố Hải Dương và phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ngành Giao thông vận tải còn tham gia công tác giải phóng mặt 
bằng các dự án Trung ương đầu tư như xây dựng cầu Cất - Quốc lộ 
38B, cầu Dốc - Quốc lộ 38, cầu Tràng Thưa, cầu Neo, cầu Sặt và 
đường tránh thị trấn Sặt; dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38, 
Quốc lộ 18.

Trong công tác quản lý đường bộ, tiếp tục thực hiện theo quy chế 
khoán mục tiêu chất lượng nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn 
vị, cá nhân tham gia công tác quản lý, bảo trì đường bộ và hiệu quả 
vốn đầu tư(1). Các đơn vị quản lý đường Quốc lộ ủy thác, đường tỉnh 
thực hiện mục tiêu không được có ổ gà trên đường.

Hằng năm, Sở chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương triển 
khai giải tỏa các vi phạm hành lang đường bộ, thu hồi hàng ngàn biển 
báo hiệu không phải là báo hiệu giao thông; đặc biệt từ năm 2014, hệ 
thống báo hiệu đường bộ được đầu tư, hệ thống cột H, cột Km được 

1 Năm 2011: Vốn sự nghiệp giao thông là 42,337 tỷ đồng. Năm 2012 là 50,386 tỷ đồng. 
Năm 2013 là 103,082 tỷ đồng. Năm 2014 là 122,995 tỷ đồng.
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Cầu Hợp Thanh (đường 390), hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng,  
thỏa lòng mong mỏi của nhân dân huyện Thanh Hà.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy  
Hải Dương(1) và lãnh đạo tỉnh cắt băng thông xe dự án BOT 188 An Thái - Mạo Khê, 

cầu Hiệp Thượng, Đá Vách (năm 2008).

1 Nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
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gắn phản quang góp phần chỉ dẫn giao thông thuận lợi, đường sá 
khang trang, nâng cao an toàn giao thông.

Triển khai trồng cây xanh ven đường tạo diện mạo mới cho hệ 
thống đường tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao 
thông, đến năm 2015 đã trồng được 59.072 cây xanh trên chiều dài 
88,6km đường.

Kết quả xây dựng hệ thống đường bộ tỉnh từ 1997 đến nay đã xây 
dựng mới và cải tạo nâng cấp được 246,5km đường cấp tỉnh trong 
thời gian 18 năm, trung bình mỗi năm xây dựng được 15km và hàng 
loạt cây cầu lớn nối liền các tuyến đường quan trọng trong tỉnh với 
tổng mức đầu tư 1.070,5 tỷ đồng.

Quy mô, kết cấu các công trình không ngừng được cải thiện, từ 
chỗ những con đường chủ yếu chỉ có bề rộng 5,5 m kết cấu bằng 
đá cộn, đá dăm thấm nhập nhựa; những cây cầu tải trọng thiết kế 
H13-X60; đến nay, đã làm được những con đường đúng cấp, kết cấu 
cấp phối đá dăm, bê tông nhựa hiện đại; các cây cầu bê tông cốt thép 
dự ứng lực, tải trọng H30-XB80.

Từ khi thay đổi cơ chế, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngành 
đã được cổ phần hóa; các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động 
xây lắp đến nay đã có nhiều đơn vị của Trung ương và địa phương 
gồm có các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp 
tư nhân(1)... Lực lượng sản xuất trong lĩnh vực này có bước phát triển 
rất mạnh, làm chủ công nghệ hiện đại như thi công móng cọc khoan 
nhồi, bấc thấm, bê tông dự ứng lực nhịp lớn...

2.2. Quản lý vận tải, đăng kiểm, phương tiện và người lái

Giai đoạn từ 1997-2000, công tác quản lý vận tải bước đầu có 
nhiều đổi mới. Năm 1998, Ngành tham mưu với Ủy ban nhân dân 

1 Một số đơn vị tham gia các công trình do Sở làm chủ đầu tư trong thời gian gần đây 
như: Công ty LICOGI 18.6, Xí ngiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc, Công ty TNHH XD 
Việt Thanh, Công ty TNHH Việt Hải, Công ty TNHH Vũ Bách... Tổng số doanh nghiệp 
có chức năng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông của tỉnh là 133 
doanh nghiệp (Niên giám thống kê năm 2012).
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Thông xe cầu Lộ Cương và đường 62m.

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm  
và tặng quà cho cán bộ, công nhân tại buổi hợp long cầu Hợp Thanh.
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Hợp long công trình cầu Hàn (ngày 18 tháng 5 năm 2015).

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí 
Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương 

cắt băng khánh thành nút giao lập thể Quốc lộ 5 với đường 390 (năm 2014).
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Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia động 

thổ đường trục Bắc - Nam (ngày 18 tháng 02 năm 2014).

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  

đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
kiểm tra tiến độ thi công cầu Chanh.
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tỉnh xây dựng Quy chế quản lý vận chuyển hành khách đường bộ, 
Quy chế quản lý các bến xe khách của tỉnh và thành lập Ban Quản lý 
các bến xe khách để từng bước lập lại trật tự vận tải hành khách tại 
các đầu mối giao thông, từng bước lập lại trật tự luồng tuyến, bến bãi. 
Tiếp nhận 2 bến xe khách cấp huyện là Ninh Giang và Chí Linh để 
quản lý; cải tạo, mở rộng bến xe Hải Tân.

Hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ của các thành phần kinh tế 
đã đi vào nề nếp, đa số chủ phương tiện thực hiện tốt quy định vận 
tải, đôn đốc các hợp tác xã chuyển đổi đạt 100% số hợp tác xã hoạt 
động theo Luật Hợp tác xã hiện hành.

Công tác đăng kiểm ô tô đạt gần 6.000 lượt phương tiện/năm, 
phương tiện thủy đạt bình quân 300 lượt phương tiện/năm. Trong giai 
đoạn này, mặc dù cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, với sự nỗ 
lực cố gắng, Ngành đã tổ chức đào tạo, sát hạch cấp 2.882 giấy phép 
lái xe ô tô; 11.252 giấy phép lái xe mô tô đáp ứng nhu cầu của nhân 
dân trong tỉnh.

Giai đoạn 2001-2005, hoạt động vận tải tiếp tục có nhiều đổi 
mới, các bến xe được củng cố, cải tạo và đáp ứng nhu cầu vận tải của 
xã hội, ngày 30 tháng 10 năm 2005 khai trương tuyến xe buýt(1) đầu 
tiên của tỉnh Hải Dương.

Tháng 12 năm 2005, Công ty Mai Linh khai trương dịch vụ xe 
taxi trên địa bàn tỉnh Hải Dương với 30 xe(2).

Về lực lượng vận tải, đến năm 2005 trên địa bàn tỉnh có 30 đơn 
vị tham gia hoạt động vận tải bao gồm các công ty cổ phần, công ty 
TNHH, hợp tác xã và hàng trăm hộ kinh doanh. Số phương tiện vận 
tải hàng hóa là 1.104 xe tải với trọng tải 6.479 tấn; khối lượng vận tải 
hàng hóa năm 2005 đạt 7.417.000 tấn, gấp 4,4 lần so với năm 1997. 
Tổng số ô tô vận tải hành khách là 385 chiếc tương ứng 11.130 ghế 
với các hình thức vận tải theo tuyến cố định, theo hợp đồng. Sản 

1 Tuyến 202 (Hà Nội - Hải Dương).
2 Đến năm 2015, đơn vị đã có gần 200 xe.
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Sơ đồ dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham 
gia trồng cây xanh ven đường Tết Ất Mùi 2015.
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lượng vận tải hành khách vận chuyển năm 2005 đạt 4.957.000 lượt 
người, gấp 2,6 lần so với năm 1997.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trang bị xe mới để thay thế những 
xe cũ quá niên hạn, tuy vậy trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều xe kém 
chất lượng, vẫn còn tồn tại vấn đề chạy vượt tuyến, tranh giành 
khách, đón trả khách không đúng quy định… đặt ra yêu cầu tiếp tục 
phải quản lý và có biện pháp khắc phục.

Việc quản lý xe công nông đặt ra yêu cầu với Ngành do lượng 
công nông phát triển nhanh, chất lượng không đảm bảo và là một 
trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Công tác đăng kiểm ô tô đạt trung bình 8.500 lượt phương tiện/
năm, phương tiện thủy đạt bình quân 345 lượt phương tiện/năm.

Trong giai đoạn này nhu cầu học, sát hạch để lấy giấy phép lái xe 
mô tô, ô tô liên tục tăng cao. Đứng trước yêu cầu đó, Ngành chỉ đạo 
các đơn vị đào tạo từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện đúng 
quy định hiện hành, tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe(1).

Năm 2002, xây dựng cảng nội địa ICD kết hợp thông quan tại 
thành phố Hải Dương do Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Hải 
Dương đảm nhiệm.

Giai đoạn 2006-2010, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được 
của các năm trước, để phát triển dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh, 
ngành đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập “Đề án phát triển dịch 
vụ vận tải tỉnh Hải Dương đến năm 2010”. Trong phát triển dịch vụ 
vận tải hành khách bằng xe buýt đã mở tổng số 16 tuyến liên tỉnh và 
nội tỉnh, tạo diện mạo mới trong vận tải hành khách, đáp ứng yêu 
cầu đi lại của nhân dân; hoạt động vận tải khách tuyến cố định có 84 
tuyến; mở 20 hãng taxi với 985 xe;

1 Đào tạo, sát hạch mô tô đạt trung bình 50.500 người/năm, giấy phép lái xe ô tô đạt trung 
bình 550 người/năm và làm thủ tục cấp lại, đổi, chuyển đi, chuyển đến đạt trung bình 
5.500 lượt trường hợp/năm.
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Tổ chức vận tải hành khách bằng xe buýt.

Vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe chất lượng cao.
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Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 
2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai 
nạn giao thông, trong đó đình chỉ lưu hành xe công nông, xe tự chế 3, 
4 bánh. Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố triển khai thống kê, rà soát; tổng số xe 
bị đình chỉ tham gia giao thông là 4.016 chiếc (trong đó xe công nông 
có 3.634 chiếc); kinh phí hỗ trợ để thay thế phương tiện và chuyển 
đổi nghề là 23.196.000.000đ. Những phương tiện trên không được 
tham gia giao thông kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Nâng cấp mở rộng một số bến xe khách như: Bến xe Hải Dương, 
Hải Tân, Ninh Giang, Thanh Hà(1) lập quy hoạch các bến xe khách 
trên địa bàn tỉnh. Đưa vào khai thác tuyến xe khách chất lượng cao 
giường nằm Hải Dương - Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những 
tỉnh đi đầu đối với loại hình vận tải này.

Công tác đăng kiểm ô tô đạt trung bình 11.700 lượt phương tiện/
năm, đăng kiểm phương tiện thủy đạt bình quân 453 lượt phương 
tiện/năm; triển khai tổng điều tra phương tiện thủy, kết quả toàn tỉnh 
có 1.532 phương tiện các loại, 255 nghìn tấn tải trọng với tổng công 
suất 144 nghìn CV; bắt đầu từ giai đoạn này, do nhu cầu đăng kiểm 
xe cơ giới đường bộ ngày một tăng cao, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ với 
Ngành cần phải tìm giải pháp đầu tư, nâng cao năng lực công tác 
đăng kiểm.

Nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô bắt đầu có 
chiều hướng giảm, ô tô tăng, mô tô đạt trung bình 30.500 người/năm, 
giấy phép lái xe ô tô đạt trung bình 1.550 người/năm và làm thủ tục 
cấp lại, đổi, chuyển đi, chuyển đến đạt trung bình 6.800 lượt trường 
hợp/năm.

Giai đoạn 2011-2015 có nhiều thay đổi căn bản trong hoạt động 
quản lý vận tải, đăng kiểm và người lái đường bộ. Thực hiện chủ 
trương “Siết	chặt	quản	lý	hoạt	động	vận	tải	và	kiểm	soát	tải	trọng	
phương	tiện”; trong hoạt động vận tải, Ngành đã tăng cường công 

1 Đưa vào khai thác năm 2008.
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tác kiểm tra các doanh nghiệp vận tải bảo đảm điều kiện theo Nghị 
định số 91/2009/NĐ-CP; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP và Nghị định 
số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải, các thông tư hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai Đề 
án phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015(1), 
với nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, an toàn 
giao thông trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp về điều kiện kinh 
doanh vận tải, chấn chỉnh các doanh nghiệp thực hiện công tác an 
toàn giao thông, quản lý phương tiện và lái xe; yêu cầu chấm dứt tình 
trạng “khoán	trắng” cho lái xe và buông lỏng quản lý dẫn đến mất 
an toàn giao thông trong hoạt động. Phối hợp liên ngành (Giao thông 
vận tải, Lao động thương binh xã hội, Cục thuế, Thông tin truyền 
thông) kiểm tra, chấn chỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã 
thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Sở đã ứng dụng công nghệ thông 
tin, nghiên cứu đề tài “Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu GPS để quản 
lý vận tải hành khách bằng xe buýt của các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương”(2) tăng cường công tác quản lý, hiệu quả xử phạt vi 
phạm qua hệ thống giám sát hành trình, hiệu quả quản lý được nâng 
cao rõ rệt, tình trạng chạy sai hành trình, quá tốc độ, dừng đón khách 
trái quy định đã được khắc phục cơ bản.

1 Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hải Dương.

2 Ngoài ra còn có các Đề tài cấp tỉnh:
 - Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng trình tự nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dự án” đã được 
Ủy ban nhân dân tỉnh trao giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn lần thứ III.

 - Đề tài khoa học “Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu GPS để quản lý vận tải hành khách 
bằng xe buýt của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương” nâng cao hiệu quả hoạt 
động quản lý vận tải khách bằng xe buýt đã đạt giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Hải Dương lần thứ VIII (2012-2013).

 - Đề tài “Máy thanh thải bèo rác trên sông” đạt giải 3 VIFOTEX năm 2008.
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Triển khai ký cam kết đến doanh nghiệp, từng lái xe về chấp hành 
các quy định pháp luật trong hoạt động vận tải như phải đảm bảo chất 
lượng phương tiện (vệ sinh sạch sẽ, có điều hòa nhiệt độ, có ghế dành 
riêng cho người già, trẻ em, người khuyết tật...), niêm yết thông tin về 
cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ cho khách hàng, trang phục, thái 
độ, văn hóa ứng xử; xe vận tải hàng hóa không chở quá tải...

Đề xuất cơ chế chính sách thay thế phương tiện vận tải khách 
cũ. Mở thêm 2 tuyến buýt nâng tổng số tuyến xe buýt là 18 tuyến; 
lập quy hoạch 16 bến xe khách; công bố lại các bến xe đang hoạt 
động theo quy định; khảo sát, xác định hơn 500 vị trí các điểm dừng 
xe buýt, hoàn thiện đầu tư hạ tầng và xây dựng sơ đồ mạng lưới các 
tuyến xe buýt.

Xây dựng bến xe Bến Trại, đưa thêm bến xe Nam Sách, Hải Tân 
2(1) vào hoạt động;

Giai đoạn này hình thức vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh bằng 
công-ten-nơ phát triển, đến năm 2014 đã có 39 doanh nghiệp với 
tổng số 389 phương tiện vận tải. 100% doanh nghiệp vận tải hàng 
hóa bằng công-ten-nơ được cấp giấp phép kinh doanh vận tải và được 
quản lý tốt về an toàn giao thông.

Về lực lượng vận tải đường bộ, đến năm 2015 đã có sự phát triển 
vượt bậc. Vận tải hành khách đã có 18 tuyến xe buýt, với 235 xe; 
có 22 doanh nghiệp taxi với 1.200 xe; 38 doanh nghiệp, hợp tác xã 
tham gia vận chuyển tuyến cố định với 415 xe khai thác 125 tuyến đi 
các tỉnh trên cả nước; 872 xe hợp đồng vận chuyển khách. Ngoài ra 
còn có hàng trăm hộ kinh doanh cá thể có phương tiện phục vụ vận 
chuyển khách hợp đồng. Về vận tải hàng hóa có 6500 xe ô tô vận tải 
các loại, tương ứng 45.500 tấn.

Sản lượng vận tải hàng hóa năm 2015 ước đạt 40 triệu tấn, gấp 
5,5 lần so với năm 2005; vận tải hành khách ước đạt 25 triệu người, 
gấp 14 lần so với năm 2005.

1 Bến xe Bến Trại đưa vào sử dụng năm 2014, bến Nam Sách, Hải Tân 2 đưa vào hoạt 
động năm 2015.
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Trạm kiểm tra tải trọng xe Km58 + 400 Quốc lộ 5.

Xe quá tải bị xử lý tại Trạm kiểm tra tải trọng xe Hải Dương.

Thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông Bình Giang phối hợp 
kiểm tra tải trọng xe tại Cầu Cậy.
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Đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 
đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng 
chí Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra Trạm 

kiểm tra tải trọng xe Hải Dương (tháng 10 năm 2014).

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam  
kiểm tra và tặng quà cho lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm tra tải trọng xe  

(tháng 02 năm 2015).
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Trong công tác quản lý nhà nước, Ngành đã tăng cường tổ chức 
kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh xe buýt, taxi 
về điều kiện kinh doanh vận tải, chất lượng dịch vụ cung cấp đến 
khách hàng, kể cả trang phục của nhân viên phục vụ và lái xe, thái độ 
phục vụ, văn hóa ứng xử trong giao tiếp được nâng cao; kiểm tra và 
giám sát xe vận tải khách thực hiện đúng hành trình, lịch trình, chạy 
đúng luồng tuyến.

Tháng 5 năm 2013, Hiệp hội vận tải ô tô(1) được thành lập với 85 
hội viên là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, đây là 
tổ chức gắn kết các doanh nghiệp vận tải, bảo vệ quyền lợi, tuyên truyền 
phổ biến pháp luật cho hội viên; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước. Hàng năm Hiệp hội và các đơn vị của Sở tiến hành tổ chức 
khám sức khỏe, kiểm tra ma túy cho lái xe khách, xe tải trên địa bàn 
tỉnh; đào tạo nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe cho doanh nghiệp.

Trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, Hải Dương là 
một trong những tỉnh triển khai quyết liệt, được Bộ Giao thông vận tải 
đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu toàn quốc. Ngay từ năm 2011, 
Ngành đã sớm triển khai kiểm soát tải trọng xe chính vì vậy hệ thống 
đường tỉnh được giữ gìn không bị hư hỏng khi triển khai dự án đường 
ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã vận chuyển khối lượng vật liệu lớn.

Năm 2014, triển khai 1 Trạm Kiểm tra tải trọng xe, năm 2015 
triển khai thêm 1 Trạm Kiểm tra tải trọng xe; các lực lượng liên 
ngành tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe và Thanh tra Sở có sự phối hợp 
thực hiện rất tốt nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe. Kết quả, xe quá tải 
trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt, từ gần 100% phương tiện vận tải đều 
quá tải xuống còn dưới 5% trong năm 2015.

Trong công tác đăng kiểm, sớm nắm bắt được nhu cầu xã hội, 
ngành đã chủ động quy hoạch các vị trí Trung tâm đăng kiểm, chuyển 
vị trí Trung tâm đăng kiểm tại đường Nguyễn Lương Bằng - Thành 
phố Hải Dương sang vị trí mới giáp Công ty TNHH Ford Việt Nam; 
phối hợp triển khai Trung tâm đăng kiểm thứ hai tại thị xã Chí Linh 
với Công ty TNHH Bình Minh EPC.

1 Do Sở Giao thông vận tải bảo trợ, Chủ tịch Hiệp hội là đồng chí Lê Đình Long - Tỉnh ủy 
viên, Giám đốc Sở.
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Trung tâm Đăng kiểm tại đường Nguyễn Lương Bằng.

Đăng kiểm phương tiện tại vị trí mới năm 2015.

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 
đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm 

Trung tâm đăng kiểm Hải Dương (tháng 10 năm 2014).
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Trung tâm sát hạch lái xe Lập Phương Thành.

Tổ chức đào tạo cấp Giấy phép lái xe tại Trung tâm Bồi dưỡng Đào tạo kỹ thuật nghiệp 
vụ Giao thông vận tải.
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Trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hải Dương được đánh giá 
là một trong những trung tâm hiện đại, đẹp nhất toàn quốc; trình độ 
cán bộ đăng kiểm không ngừng được nâng cao. Kết quả đăng kiểm ô 
tô đạt trung bình 24.000 lượt phương tiện/năm. Trong giai đoạn này 
cũng bắt đầu triển khai thu phí bảo trì tại các trung tâm đăng kiểm, 
kết quả đạt 100% các phương tiện vào đăng kiểm, công tác thu, nộp 
phí bảo trì đường bộ được thực hiện nhanh gọn, đúng quy định;

Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, 
do nhu cầu học, thi giảm; để tránh lãng phí nguồn lực, Ngành đã lập 
quy hoạch các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn 
tỉnh và được phân bổ hợp lý.

Tăng cường quản lý đào tạo; chấn chỉnh công tác kiểm tra điều 
kiện sức khỏe, cấp giấy phép lái xe, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ cấp đổi, 
hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe; lắp đặt hệ thống camera giám sát 
thi sát hạch, bảo đảm công khai, minh bạch.

Niêm yết công khai thủ tục nhập học, chương trình đào tạo, học 
phí, không nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính thông qua 
trung gian, tuyển sinh đúng độ tuổi quy định; trang bị hệ thống thiết 
bị phục vụ công tác quản lý, truyền dữ liệu và in giấy phép lái xe, cập 
nhật, bổ sung, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu do địa phương quản lý vào 
cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc;

Đổi mới việc thực hiện việc cấp, đổi giấy phép lái xe theo mẫu 
mới bằng vật liệu PET từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, là 1 trong 12 
tỉnh triển khai đầu tiên trong cả nước. Kết quả cấp đổi hàng năm đạt 
bình quân 19.000 GPLX/năm.

3. Giao thông vận tải đường thủy nội địa
3.1. Hệ thống đường sông

Công tác quản lý, bảo trì đường sông đã tập trung hoàn thành 
việc thanh thải chướng ngại vật, nạo vét chỉnh trị luồng, hoàn thiện 
lắp đặt phao tiêu, biển báo theo quy định, phối hợp quản lý các công 
trình ngầm, công trình nổi, các bến đò qua sông.
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Năm 2014, xây dựng bản đồ số phục vụ quản lý các tuyến sông; 
năm 2015 lắp đặt hoàn thiện hệ thống cột thủy chí; hành lang an toàn 
đường thủy, qua đó giúp quản lý và nắm rõ hơn đặc điểm, địa vật, địa 
hình tuyến sông địa phương. Cùng với sự phát triển, tăng trưởng của 
các ngành, kinh phí duy tu đường sông cũng được tăng dần qua các 
năm, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giúp cho các 
phương tiện tham gia giao thông đường thủy được thuận lợi, an toàn.

Với mức kinh phí đầu tư(1), hệ thống đường sông của tỉnh được 
quản lý là 122km với 6 tuyến sông chính đã thường xuyên được sửa 
chữa, thanh thải, đảm bảo giao thông được thông suốt, hệ thống phao 
tiêu, biển báo thường xuyên được quan tâm tu sửa và thay mới, qua đó 
phát huy vai trò đảm bảo phân luồng, thông tin cho các phương tiện và 
người điều khiển đường thủy biết, giữ gìn an toàn hệ thống đường sông.

3.2. Hoạt động vận tải đường thủy

Giai đoạn 1997-2000, hoạt động vận tải đường thủy trên địa bàn 
tỉnh chủ yếu bằng sà lan, tải trọng dưới 1.000 tấn; sản lượng vận tải đạt 
trung bình 1.900.000 nghìn tấn/năm. Các bến phà, đò ngang của tỉnh 
đã được Sở quản lý tốt, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, các 
đơn vị thực hiện tốt các quy định về kỹ thuật, an toàn hoạt động. Bên 
cạnh đó vẫn còn một số bến đò do huyện, xã quản lý chưa tốt dẫn đến 
tình trạng không đầy đủ trang thiết bị, phương tiện không được đăng 
kiểm thường xuyên nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.

Công tác quản lý phương tiện đường sông vẫn còn những tồn 
tại cần khắc phục như các phương tiện vận tải đường sông dưới 50 
tấn không làm thủ tục quản lý vận tải, hoạt động sai quy định, không 
đóng góp nghĩa vụ với nhà nước… không chấp hành thủ tục đăng ký, 
đăng kiểm an toàn kỹ thuật, vận tải hành khách còn nhiều phương 
tiện chất lượng thấp vẫn tham gia hoạt động.

1 Năm 1998 kinh phí đầu tư 2,3 triệu/km/năm, đến năm 2013, kinh phí tăng gấp 28,5 lần, 
tương ứng là 65,6 triệu/km/năm. Tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động tu sửa và nâng cấp 
các tuyến đường sông của tỉnh cũng tăng lên 29 lần, năm 1998 tổng kinh phí là 0,274 tỷ 
đồng/năm, đến năm 2014 là 8,49 tỷ đồng/năm.
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Giai đoạn 2001-2005, sản lượng vận tải hàng hóa đường thủy đạt 
trung bình 2.400.000 nghìn tấn/năm. Các bến xếp dỡ hàng hóa chủ 
yếu tập trung tại cảng Cống Câu, Tiên Kiều, Phả Lại, Kinh Môn, Phú 
Thái, Quang Minh... ; trong giai đoạn này xuất hiện nhiều bến xếp dỡ 
trái phép ven sông, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động các bến phà, đò ngang trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo 
an toàn, Cụm phà Hải Dương và bến phà Gùa(1) (Thanh Hà) tiếp tục 
duy trì hình thức khoán thu, chi đạt hiệu quả mặc dù vẫn còn những 
khó khăn không nhỏ, ngân sách vẫn phải cấp bù cho hoạt động.

Cùng với đó, hoạt động quản lý phương tiện và người điều khiển 
tiếp tục được Sở quan tâm. Số phương tiện vận tải thủy tăng bình 
quân 35%/năm, chủ yếu là các phương tiện loại lớn. Công tác kiểm 
tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đạt trung bình 400 lượt 
tàu thuyền/năm, đăng ký mới đạt trung bình 60 phương tiện/năm.

Giai đoạn 2006-2010, triển khai thực hiện kế hoạch tổng điều 
tra phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện thủy 
trên địa bàn tỉnh và đưa vào quản lý(2).

Tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện thủy, cấp 
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường cho hàng loạt 
các phương tiện; đăng ký mới cho các tàu thuyền và đổi giấy chứng 
nhận đăng ký phương tiện vận tải thủy cho các phương tiện trong tỉnh(3).

1 Đến ngày 01 tháng 7 năm 2010 ngừng hoạt động do hoàn thành cầu Hợp Thanh.
2 Kết quả có 1.532 phương tiện, tương đương 255.302 tấn, 1.347 ghế, 91.307CV. Trong đó: 

không phải đăng ký 286 phương tiện; phải đăng ký 1.246 phương tiện; đã đăng ký 549 
phương tiện = 44%; chưa đăng ký 697 phương tiện = 56%. Phải đăng kiểm 1.199 phương 
tiện; không phải đăng kiểm 333 phương tiện; đã đăng kiểm: 508 phương tiện = 42,3%; 
chưa đăng kiểm 691 phương tiện = 57,6%. Có 1.152 thuyền trưởng, 2.127 thủy thủ; 40% 
đã được cấp chứng chỉ.

3 Năm 2006 có 70 tàu được chứng nhận an toàn, 177 phương tiện đăng ký mới, 87 phương 
tiện đổi giấy chứng nhận; năm 2007, có 75 chiếc được chứng nhận an toàn kỹ thuật, 238 
phương tiện được đăng ký mới với 127.000 tấn tải trọng; năm 2008 có 64 chiếc được chứng 
nhận an toan kỹ thuật, 257 phương tiện được đăng ký mới với 158.000 tấn tải trọng; năm 
2009 có 19 chiếc được chứng nhận an toàn kỹ thuật, 70 phương tiện được đăng ký mới và 
đăng ký lại với 48.039 tấn tải trọng; năm 2010 có 21 chiếc được chứng nhận an toàn kỹ 
thuật, 40 phương tiện được đăng ký mới và đăng ký lại với 14.966 tấn tải trọng và quy định 
về điều kiện an toàn của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức 
chở dưới 5 người. Sản lượng vận tải thủy đạt bình quân 12.000.000 tấn/năm.
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Cảng Tiên Kiều (năm 2010).

Tổ chức vượt sông tại bến phà Tuần Mây (năm 2010).
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Công nhân Đoạn đường sông tổ chức duy tu, bảo dưỡng hệ thống báo hiệu  
đường sông (năm 2010).

Điều tiết đường thủy bảo đảm giao thông phục vụ thi công cầu Ràm (năm 2012).
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Giai đoạn 2011-2015, Ngành tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra giám sát 
kỹ thuật phương tiện thủy nội địa theo phân cấp quản lý(1). Từ năm 
2015, Sở nhận bàn giao công tác quản lý, công bố cảng thủy nội địa 
từ Cục Đường thủy nội địa và các Cảng vụ khu vực.

So với kết quả tổng điều tra từ năm 2007, đến năm 2015 số lượng 
phương tiện đã được đăng ký đạt 80%; đăng kiểm định kỳ hằng năm 
đạt 70%; số lượng người điều khiển và hoạt động trên phương tiện 
thủy được cấp Bằng, Chứng chỉ chuyên môn đạt 85%. Kết quả này 
phản ánh sự cố gắng lớn trong công tác quản lý nhà nước của Ngành. 
Sản lượng vận tải đường thủy của tỉnh trong giai đoạn này liên tục 
tăng cao(2) so với những năm trước.

Lực lượng vận tải hàng hóa đường thủy năm 2015 có 1.872 
phương tiện các loại, với trọng tải 356.800 tấn. Khối lượng vận tải 
thủy năm 2014 đạt 33,5 triệu tấn gấp 15 lần so với năm 1997, 4 lần 
so với năm 2005.

4. Giao thông vận tải đường sắt
Thực hiện mục tiêu chung của toàn Ngành, cùng với việc chia 

tách tỉnh Hải Hưng, đường sắt trên địa bàn tỉnh Hải Dương sau tái 
lập còn lại các ga là Cẩm Giàng, Cao Xá, Hải Dương, Tiền Trung, 
Lai Khê , Phạm Xá và Phú Thái với độ dài 46km từ địa phận xã Ngọc 
Liên huyện Cẩm Giàng đến xã Kim Lương, huyện Kim Thành. Với 
tổ chức bộ máy và nhân sự tương ứng giai đoạn trước, ga Hải Dương 
là ga hạng 3 còn lại là các ga hạng 4.

Giai đoạn từ năm 1997-2006 tất cả các ga trên địa bàn tỉnh đều 
phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; từ 2006 đến nay, các 
ga Cao Xá, Tiền Trung, Phạm Xá chỉ còn xếp dỡ hàng hóa. Ga Hải 
Dương là ga trọng điểm đón đưa hành khách của tỉnh. Tuyến đường 
sắt Hà Nội - Hải Phòng tiếp tục tăng cường đổi mới chất lượng phục 

1 Chứng nhận bình quân 90 tàu/năm; đăng ký mới bình quân 53 phương tiện/năm. Sản 
lượng vận tải thủy đạt bình quân 24.000.000 tấn/năm.

2 Khối lượng hàng hóa vận tải từ năm 2000-2015 tăng 19 lần, tương ứng tăng 38.597.982 tấn.
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vụ và giờ chạy bằng cách đưa các chuyến tàu nhanh vào phục vụ 
hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ tàu chạy trên tuyến 
trung bình từ 50 - 70km/h góp phần làm giảm số giờ chạy tàu xuống 
đáng kể.

Đối với các ga thực hiện tác nghiệp cả đón khách và xếp dỡ hàng 
hóa trong giai đoạn này có ga Cẩm Giàng là ga có khối lượng hàng 
hóa và hành khách vận tải cao nhất, sau đó đến ga Phú Thái và ga  
Hải Dương(1).

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển tuyến đường sắt Hà Nội - 
Hải Phòng đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh hiện nay đang thực hiện 
dự án xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Cái Lân. Tuyến 
đường này được xây dựng theo tiêu chuẩn đường rộng 1435mm, 
đường đơn, đạt tiêu chuẩn đường sắt cấp II. Xây mới ga Chí Linh tại 
xã Hoàng Tiến là ga trung gian có 4 đường đón gửi. Khi đi vào hoạt 
động, tuyến đường này sẽ góp phần vận chuyển hiệu quả hành khách 
và hàng hóa từ tỉnh đến các khu vực trong đồng bằng sông Hồng.

5. Công nghiệp giao thông vận tải
5.1. Công nghệ, vật liệu thi công

Về công nghệ thi công cầu, ngay từ những năm 70 của thế kỷ 
XX, ngành Giao thông vận tải Hải Dương đã xây dựng được cầu bê 
tông cốt thép dự ứng lực đầu tiên ở Việt Nam như cầu Tràng Thưa, 
Bía(2), sau này có cầu An Thái. Đối với các dự án của Trung ương trên 
địa bàn trong giai đoạn này có cầu Bình, cầu Phú Lương với kết cấu 
bê tông dự ứng lực đúc hẫng có khẩu độ nhịp lớn; dự án cải tạo nâng 
cấp Quốc lộ 5 đoạn Km47 - Km62 với quy mô có 4 làn xe cơ giới, 

1 Từ 2006-2013 số lượng hàng hóa và hành khách đi tàu tại ga Cẩm Giàng là 40.015 tấn 
hàng và 646.063 lượt hành khách, ga Phú Thái là 19.246 tấn hàng và 438.549 lượt hành 
khách, ga Hải Dương là 17.754 tấn hàng và 152.392 lượt hành khách. Ga Cao Xá có 
khối lượng vận tải hàng hóa từ 2006-2013 là 140.202 tấn, ga Tiền Trung là 30.863 tấn, 
ga Phạm Xá là 2.929 tấn.

2 Nhịp khung T, mút thừa; khánh thành ngày 3 tháng 4 năm 1975.
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2 làn xe thô sơ; thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn AASHTO(1) của 
Mỹ, được xây dựng và hoàn thành năm 1998.

Về thi công đường, trước năm 2000, do điều kiện kinh phí nên 
chủ yếu là đường cấp IV đồng bằng châm chước(2), mặt đường rộng 
5,5m; kết cấu móng bằng đá hộc, đá cộn phi tiêu chuẩn, mặt đường 
được làm bằng vật liệu đá dăm thấm nhập nhựa. Thi công chủ yếu 
bằng thủ công, máy móc thiết bị gồm lu bánh sắt từ 8-10 tấn.

Sau năm 2000, kết cấu mặt đường chủ yếu được làm bằng vật 
liệu đá dăm láng nhựa. Về kỹ thuật thi công các công trình giao thông 
trong giai đoạn này đã có những chuyển biến trong việc áp dụng 
những biện pháp, công nghệ thi công hiện đại vào thi công các công 
trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Thi công nền móng đường từ chỗ 
chỉ dùng đá hộc làm kết cấu móng đường đã chuyển dần sang sử 
dụng vật liệu cấp phối đá dăm làm tăng độ chặt và cường độ móng 
đường. Máy móc thi công gồm máy rải, máy ủi, máy san, lu bánh sắt 
và lu rung. Áp dụng một số giải pháp mới về xử lý nền móng như vải 
địa kỹ thuật, bấc thấm để tăng độ cố kết nền đường.

Mặt đường láng nhựa là dạng mặt đường cơ bản của hệ thống 
đường tỉnh, đường huyện với các loại láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 
nhựa 4,5kg/m2 và láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2. Biện 
pháp thi công đa số vẫn dùng thủ công trong việc ra đá, công tác tưới 
nhựa đã được sử dụng máy tưới thay vì tưới bằng thủ công.

Sau năm 2005, đối với những công trình cải tạo, nâng cấp đường 
tỉnh, đường đô thị mặt đường chủ yếu được làm bằng bê tông nhựa 
công nghệ thi công hiện đại, chất lượng cao.

Đối với đường giao thông nông thôn chủ yếu thi công mặt đường 
bê tông xi măng do lợi thế xi măng là vật liệu địa phương và chủ 
trương của Đề án phát triển giao thông nông thôn, công tác thi công 
mặt đường cũng có hiệu quả với việc sử dụng các máy trộn bê tông 

1 Viết tắt nguyên văn Tiếng Anh: American Association of State Highway and 
Transportation Officials - Hiệp hội đường cao tốc và giao thông Mỹ.

2 Theo TCVN 4054 - 1997, đường cấp IV có 2 làn xe chiều rộng 6m.
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từ 250-500 lít, giảm bớt sức lao động thủ công, tăng năng suất; ít chi 
phí bảo dưỡng thường xuyên.

Từ năm 2012, một số tuyến đường và công tác sửa chữa thường 
xuyên đã sử dụng vật liệu mới là nhũ tương nhựa đường gốc axit, 
thuận lợi hơn cho công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên (địa bàn 
trải dài, khối lượng nhỏ lẻ) do không phải đun nóng nhựa theo phương 
pháp truyền thống.

Ngoài ra, một số đoạn tuyến sửa chữa đã áp dụng vật liệu mới 
carboncor, có tính chất tương đương mặt đường láng nhựa, các loại 
vật liệu đã được trộn sẵn, đóng bao, chỉ việc san rải, tưới nước và lu 
lèn; mặt đường bê tông nhựa được sử dụng ở nhiều tuyến đường giúp 
mặt đường tăng khả năng khai thác, tuổi thọ và độ êm thuận so với 
mặt đường láng nhựa, tuy nhiên do giá thành vật liệu cao, công nghệ 
thi công đòi hỏi nhiều máy móc chuyên dụng nên chủ yếu mới được 
đầu tư cho các đường trong đô thị.

Các công trình cầu lớn đã sử dụng các công nghệ thi công hiện 
đại. Kết cấu nhịp sử dụng các dạng dầm I, SUPPER T, dầm hộp ứng 
suất trước để tăng chiều dài nhịp. Các dầm đúc sẵn được cẩu lắp hoặc 
lao lắp vào vị trí, các dầm hộp bê tông liên tục được thi công theo 
phương pháp đúc hẫng cân bằng hoặc lắp hẫng. Với những kỹ thuật 
thi công mới này đã góp phần làm tăng chất lượng, tuổi thọ cho các 
công trình, làm giảm giá thành chi phí thi công, giảm sức lao động 
mà hiệu quả năng suất cao và đáp ứng được nhu cầu tiến độ thi công 
công trình.

Về nguyên nhiên liệu phục vụ thi công, mỏ cát đắp chủ yếu 
được lấy từ sông Thái Bình vận chuyển bằng đường sông đến vị trí 
tập kết của công trình. Đá các loại chủ yếu được khai thác từ mỏ đá 
Thống Nhất (huyện Kinh Môn). Công suất khai thác của mỏ khoảng 
1 triệu m3/năm. Với vật liệu đá được khai thác và sản xuất thành 
vật liệu sử dụng thi công hầu hết các công trình giao thông như cấp 
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phối đá dăm loại I, II, các loại đá dăm dùng cho láng nhựa, đổ bê 
tông các công trình.

Nhựa đường được sử dụng gồm các loại nhựa: Caltex (nay là 
Puma), Petrolimex, Shell. Sắt, xi măng được sản xuất tại địa phương 
với các thương hiệu như xi măng Phúc Sơn, Hoàng Thạch, Thành 
Công, thép Hòa Phát. Đất đồi phục vụ thi công nền, móng các công 
trình được khai thác tại các mỏ đất đồi ở Chí Linh và Kinh Môn.

5.2. Hoạt động công nghiệp vận tải

Trong lĩnh vực công nghiệp vận tải thủy, kể từ năm 1998, sản 
phẩm công nghiệp đóng tàu đạt gần 1.000 tấn phương tiện. Năm 
2002, đạt gần 9.500 tấn phương tiện. Nhìn chung, trình độ công nghệ 
của các đơn vị công nghiệp vận tải thủy trên địa bàn tỉnh chưa cao. Từ 
năm 2006-2009, ngành công nghiệp đóng tàu rơi vào khủng hoảng 
do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều phương tiện đóng 
mới không tiêu thụ được, để hoang hóa, hư hỏng.

Trong giai đoạn từ 1997 đến nay, trên địa bàn tỉnh có một số đơn 
vị công nghiệp thủy như Công ty đóng tàu và vận tải, trước đây là 
doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi từ Xí nghiệp cơ khí thủy I thuộc 
Sở Giao thông vận tải Hải Hưng, năm 2002 bàn giao về Tổng Công 
ty Công nghiệp tàu thủy và đổi tên là Nhà máy đóng tàu Hải Dương, 
năm 2005 đổi tên là Công ty đóng tàu và vận tải. Công ty có khả năng 
đóng mới sà lan từ 600 đến 1000 tấn.

Nhà máy chế tạo và đóng tàu LILAMA, trước đây là Xí nghiệp 
cơ khí thủy II thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Hưng, từ năm 2002 
chuyển về Công ty xây dựng và lắp máy 69-3; có khả năng đóng tàu 
trên 1000 tấn.

Ngoài ra còn một số cơ sở đóng tàu của một số công ty TNHH, 
hợp tác xã và tư nhân, có khả năng đóng mới sà lan tải trọng 400 tấn.

Số cơ sở sửa chữa, kinh doanh sửa chữa, hoán cải phương tiện 
vận tải đường bộ của tỉnh có sự biến động mạnh trong giai đoạn này, 
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nguyên nhân một phần do chủ trương cấm các phương tiện tự chế, xe 
công nông. Đến năm 2015 có 8 cơ sở được Sở chấp thuận thực hiện 
công tác hoán cải xe ô tô.

Năm 1997, Công ty TNHH FORD Việt Nam bắt đầu sản xuất và 
lắp ráp ô tô con trên địa bàn tỉnh(1). Công suất của công ty từ 10.000 
đến 15.000 ô tô/năm, tạo nguồn thu góp phần làm tăng giá trị kinh tế 
của lĩnh vực công nghiệp vận tải tỉnh Hải Dương.

Giá trị kinh tế của hoạt động sản xuất, sửa chữa xe có động cơ 
tăng từ 383.615 triệu đồng lên 4.563.462 triệu đồng, kết quả này phản 
ánh chất lượng và trình độ phát triển của lĩnh vực sản xuất xe có động 
cơ phục vụ giao thông vận tải. Đây cũng là nguồn đóng góp lớn vào 
ngân sách tỉnh trong những năm qua. Tương tự là lĩnh vực sản xuất 
phương tiện vận tải của tỉnh có giá trị tăng liên tục qua các năm, từ 
9.046 triệu đồng năm 2000 đã tăng lên 940.980 triệu đồng năm 2011.

Từ sau khi tái lập tỉnh, hoạt động công nghiệp giao thông vận tải 
của tỉnh đã từng bước đạt nhiều thành tựu quan trọng, từ kỹ thuật, 
phương tiện, máy móc, phương pháp thi công được cải tiến và dần 
hiện đại đến các loại nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình 
đã được đảm bảo và bước đầu cung ứng được mọi nhu cầu vật liệu 
trong thi công. Các hoạt động sản xuất, sửa chữa phương tiện vận 
tải các loại đã được tỉnh đầu tư, phát triển, số ô tô được sản xuất và 
lắp ráp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, góp phần đáp ứng nhu cầu về 
phương tiện giao thông của tỉnh và đóng góp nguồn thu lớn cho ngân 
sách tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội.

6. Giao thông nông thôn
Kết quả phong trào giao thông nông thôn giai đoạn 1997-2000, 

toàn tỉnh đã đầu tư cho giao thông nông thôn là 252,2 tỷ đồng, cải tạo 
4.506km đường giao thông nông thôn các loại, trong đó có 465,6km 

1 Số ô tô được sản xuất và lắp ráp tại Hải Dương năm 2000 là 1120 chiếc, năm 2003 là 5.053 
chiếc, năm 2005 là 6.281 chiếc, năm 2009 là 8.063 chiếc và năm 2011 là 8.955 chiếc.
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đường nhựa và bê tông xi măng còn lại chủ yếu là đường gạch, đá 
dăm, cấp phối, xỉ lò. Trung bình trong năm, mỗi xã đã cải tạo được 
4km đường. Một số huyện có phong trào mạnh là Chí Linh, Gia Lộc(1).

Giai đoạn 2001-2005, phong trào giao thông nông thôn có bước 
phát triển mạnh mẽ. Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã xây dựng 
đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2001 và những năm tiếp 
theo đến năm 2005, đề án đã được Tỉnh ủy thông qua, Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho công tác phát 
triển giao thông nông thôn. Đây là một chủ trương lớn, có tính đột 
phá, quyết định quan trọng góp phần phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, tạo đà cho phong trào toàn dân xây dựng kiên cố hóa công trình 
giao thông nông thôn.

Ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khoá IX) đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-TW 
về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 
thời kỳ 2001-2010; Bộ Giao thông vận tải ban hành đề án “Phát 
triển giao thông nông thôn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - 
hiện đại hoá”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/2002/
CT-UB ngày 03 tháng 8 năm 2002 chỉ đạo đẩy nhanh phong trào 
xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 20% kinh 
phí xây dựng đường xã, đường thôn, còn lại nhân dân và các địa 
phương tự huy động, đóng góp thực hiện.

Khi triển khai thực hiện đề án, phong trào phát triển giao thông 
nông thôn đã có bước chuyển biến tích cực, nhận thức của cả xã hội 
được nâng lên, các cấp chính quyền đã tập trung hơn cho công tác 
phát triển giao thông nông thôn.

1 Bộ Giao thông vận tải đã tặng Cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân huyện Chí Linh, tặng 
Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Gia Lương của huyện Gia Lộc và xã Chí Minh 
của huyện Chí Linh về thành tích xây dựng giao thông nông thôn.
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Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
cho cán bộ cấp xã về quản lý kinh tế và kế hoạch phát triển giao thông 
nông thôn; tổ chức tọa đàm về phát triển giao thông nông thôn tại xã 
Cổ Dũng - Kim Thành với sự tham gia của đại diện 265 xã, phường 
trên toàn tỉnh, đã thu được kết quả tốt, nhiều mô hình, cách làm hay 
được phổ biến, nhân rộng.

Cùng với kinh phí đầu tư của Ngân hàng thế giới (WB), ngân 
sách tỉnh cũng đã đối ứng đầu tư hoàn chỉnh 456km đường, 19 cầu 
dài 272m, với hơn 200 xã, phường được hưởng lợi từ dự án giao 
thông nông thôn 2 (WB2)(1). Ngoài ra, trong năm 2001 Ban chỉ đạo 
Quỹ cộng đồng tại Hải Dương còn triển khai thực hiện các dự án nhỏ 
phát triển nông thôn(2).

Tổng số đường giao thông nông thôn các loại được đầu tư cải tạo 
giai đoạn này là 7.035km với tổng số kinh phí là 1.203,96 tỷ đồng, 
trong đó có 3.360km đường bê tông xi măng, nhựa. Nguồn vốn chủ 
yếu là do nhân dân đóng góp, ngân sách hỗ trợ từ 15-20% và nguồn 
vốn Ngân hàng thế giới. Nhiều huyện có thành tích nổi bật như Kim 
Thành, Gia Lộc, Chí Linh, Bình Giang,... nhiều xã đã trải bê tông 
100% các đường thôn, đường xã, đường xóm.

Với kết quả nổi bật trong xây dựng và phát triển giao thông nông 
thôn. Nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Giao thông vận 

1 Chương trình năm thứ hai dự án WB2 thi công 3 gói thầu đường giao thông với độ dài 
12km và 4 gói thầu xây cầu với 7 cây, dài 96m. Chương trình năm thứ ba với độ dài 
115km đường và 10 cầu dài 140 m với tổng kinh phí là 23,25 tỷ đồng; tiến hành rải nhựa 
80km đường khác với kinh phí 35 tỷ đồng; chương trình năm thứ tư với 22 gói thầu có 
tổng chiều dài là 76km với kinh phí là 16 tỷ đồng; chương trình năm thứ tư mở rộng với 
tổng độ dài là 104km với kinh phí là 1,456 tỷ USD.

2 Gồm 1 đường giao thông nông thôn, 4 bến đò ngang và 7 trường học tại các xã ven sông 
Kinh Thầy với tổng kinh phí là 3,1 tỷ đồng do Canada tài trợ.
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tải, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thành tích trong công tác xây 
dựng và phát triển giao thông nông thôn(1).

Giai đoạn 2006-2010, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ 
đạo duy trì phong trào phát triển giao thông nông thôn theo Đề án; 
duy trì cơ chế, chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải 
tiếp tục triển khai dự án GTNT3, tuy nhiên phạm vi đầu tư xây dựng 
không bằng giai đoạn 2001-2005.

Sở Giao thông vận tải tập trung đôn đốc các địa phương thực hiện 
tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đã đầu tư. Tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, khai thác các tuyến đường 
giao thông nông thôn cho toàn bộ cán bộ làm công tác giao thông cấp 
xã trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện dự án GTNT3 với 44 tuyến đường với 
tổng chiều dài là 82,5km, kinh phí đầu tư là 75 tỷ đồng. Là tỉnh 
sớm hoàn thành dự án GTNT3, được Bộ Giao thông vận tải tiếp tục 
cho triển khai 30 tuyến đường, chiều dài 60km với tổng mức đầu 
tư 77,3 tỷ đồng.

Tổng số đường giao thông nông thôn các loại được đầu tư cải tạo 
giai đoạn này là 4.397km với tổng số kinh phí là 821,7 tỷ đồng, trong 
đó có 1.670,8km đường bê tông xi măng và đường nhựa(2).

Giai đoạn 2011-2015, để tiếp tục phát triển giao thông nông thôn 
cần phải có cách làm mới, phương pháp mới. Cơ chế hỗ trợ bằng tiền 

1 Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân huyện Gia Lộc, Bộ Giao thông 
vận tải tặng Cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân huyện Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Chí 
Linh, Bình Giang; tặng Bằng khen cho nhiều xã có thành tích xuất sắc trong phong trào 
phát triển giao thông nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho nhân dân và 
cán bộ huyện Kinh Môn; tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ 2 huyện Thanh Hà và 
Tứ Kỳ; tặng Bằng khen cho nhiều xã có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển 
giao thông nông thôn.

2 Bộ Giao thông vận tải đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ huyện Cẩm 
Giàng, Tứ Kỳ, tặng Bằng khen cho nhiều xã vì có thành tích cao trong phát triển giao 
thông nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho cán bộ và nhân dân 
huyện Kim Thành và tặng bằng khen nhiều xã vì có thành tích cao trong phát triển giao 
thông nông thôn.
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tạo ra nhiều thủ tục hành chính và bộc lộ khó khăn cho quản lý. Chính 
vì vậy Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đề án phát triển giao thông nông thôn 2011-2015, thay đổi chủ 
trương hỗ trợ tiền sang bằng xi măng; thay đổi quy mô, kết cấu, tiêu 
chuẩn các loại đường để phù hợp với Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa 
XI) về hiện đại hóa nông thôn. Sở Giao thông vận tải là đơn vị đầu 
mối, phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố cấp phát xi măng hỗ trợ. Xi măng được sản xuất ở Công ty 
Xi măng Phúc Sơn (Đài Loan)(1), Hoàng Thạch, Thành Công...

Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế cả nước và tỉnh gặp nhiều 
khó khăn, nguồn ngân sách cho đầu tư công hạn chế, thực hiện 
chính sách tiền tệ chặt chẽ để ổn định kinh tế vĩ mô theo Nghị 
quyết của Chính phủ(2). Nhưng với những nỗ lực của các cấp, các 
ngành và nhân dân nguồn vốn đầu tư cho thực hiện đề án phát 
triển giao thông nông thôn, giai đoạn 2011-2015 của tỉnh tiếp tục 
tăng. Từ 2011-2014, đầu tư 2.120 tỷ đồng, nâng cấp được 2.375km 
đường và 3.900m cầu cống, trong đó có 1.842km đường bê tông, 
10,2km đường nhựa; tỉnh hỗ trợ cho các địa phương trên 360.000 
tấn xi măng, tương ứng gần 400 tỷ đồng (Năm 2015 ước thực hiện 
1.050km, với kinh phí 800 tỷ đồng).

Ngoài ra, dự án GTNT3 đầu tư 54 tuyến đường có chiều dài 
99km với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, bảo trì 54 tuyến đường xã có 
chiều dài 213,8km với kinh phí thực hiện trong năm là 6,2 tỷ đồng. 
Kết thúc dự án GTNT3, toàn tỉnh xây dựng được 243km đường giao 
thông nông thôn.

Trong giai đoạn 1997-2015, số đường giao thông nông thôn được 
xây dựng, cải tạo nâng cấp là 14.611km, trong đó có 8.825km đường 
bê tông và đường nhựa. Tổng mức đầu tư cả giai đoạn là 5.490 tỷ 
đồng chủ yếu do nhân dân đóng góp, trung bình mỗi năm đầu tư hơn 
250 tỷ đồng cho xây dựng đường nông thôn.

1 Theo thỏa thuận trả nợ kinh phí đối với tỉnh.
2 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát.
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Làm đường ra đồng ở xã An Đức, huyện Ninh Giang.

Đường giao thông nông thôn được xây dựng theo phương châm nhà nước  
và nhân dân cùng làm.

Đường giao thông nông thôn được đầu tư theo dự án WB2.
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Trong tổng số đường được cải tạo, nâng cấp thì đường được xây 
dựng bằng vật liệu nhựa đường và bê tông xi măng chiếm 60% với 
độ dài của các tuyến đường, tương ứng là 8.825km.

Quy mô mặt đường, chiều dày kết cấu và vật liệu làm đường từ chỗ 
chỉ sử dụng kết cấu và vật liệu chịu lực kém như mặt đường gạch nghiêng, 
xỉ lò, đã chuyển sang sử dụng mặt đường nhựa, mặt đường bê tông xi 
măng có chiều rộng từ 2,5m đến 3,0m, dày từ 16cm đến 20cm. Nhiều địa 
phương đã làm đường lớn hơn tiêu chuẩn có quy mô mặt đường từ 4-5m.

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã đối với 
phong trào giao thông nông thôn đã được nâng lên. Từ chỗ nhiều 
địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển giao thông nông 
thôn, đến nay hầu hết đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát 
triển kinh tế, xã hội của địa phương mình.

Phong trào đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân nhờ đó 
có sức lan toả mạnh mẽ, nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, đóng 
góp ngày công vào xây dựng đường giao thông nông thôn. Riêng 
giai đoạn từ năm 2001-2015, nhân dân trong tỉnh đã tự nguyện hiến 
1.143.000 m2 đất các loại. Bên cạnh đó nhân dân các địa phương còn 
đóng góp hàng triệu ngày công; vận động các tổ chức, cá nhân và 
những người con quê hương đóng góp tiền bạc, công sức chung tay 
xây dựng quê hương.

Trong giai đoạn 2011-2015, với cách làm mới, từ hỗ trợ bằng 
kinh phí chuyển sang hỗ trợ bằng xi măng, thay đổi quy mô đường; 
đã thay đổi căn bản kết quả phong trào xây dựng giao thông nông 
thôn. Số lượng đường tiếp tục được đầu tư tăng cao sau một thời gian 
chững lại(1), chất lượng, quy mô cũng được nâng lên.

Với sự cố gắng không ngừng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
các sở, ngành, các địa phương và nhân dân toàn tỉnh trong việc đẩy 
mạnh phong trào xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Bộ 
mặt nông thôn Hải Dương đã có sự chuyển biến rõ rệt, việc đi lại của 

1 Giai đoạn 2005-2010 mức độ đầu tư thấp hơn so với 2001-2005 và 2011-2015.
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nhân dân trong tỉnh được thuận tiện hơn, đời sống của người nông 
dân Hải Dương được nâng lên một bước so với giai đoạn trước.

Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển giao thông nông thôn 
(2001-2010), nhân dân và cán bộ tỉnh Hải Dương đã được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; tổng kết 5 năm 
xây dựng và phát triển giao thông nông thôn (2011-2015), nhân dân 
và cán bộ tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen(1). Ngoài ra nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng ghi nhận 
những thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển giao thông 
nông thôn, trong đó có sự đóng góp đáng kể của ngành Giao thông 
vận tải tỉnh Hải Dương.

7. An toàn giao thông
Giai đoạn 1997-2000, thực hiện các Nghị định 36/CP, 39/CP,  

40/CP của Chính phủ, các Chỉ thị của Bộ Giao thông vận tải và của 
tỉnh về công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, tình trạng vi phạm, 
lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông đã giảm đáng kể; 
phần lớn dân cư ở các xã ven đường tự nguyện tháo dỡ các lều quán, 
ki ốt vi phạm vào hành lang an toàn giao thông(2). Việc thực hiện Chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ về “Tháng an toàn giao thông” vào 
tháng 9 đã có kết quả tốt.

Năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban An toàn giao 
thông, Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban An toàn giao thông trong công tác đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công tác an toàn giao thông vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục 
khắc phục như: Việc chấp hành luật lệ giao thông chưa tốt, nhiều vi 
phạm xảy ra chưa được xử lý kiên quyết; quản lý trật tự an toàn giao 

1 Ngoài ra tỉnh Hải Dương được Chính phủ thưởng 1.000 tấn xi măng, xã Thanh Sơn, 
Thanh Hà được thưởng 200 tấn xi măng.

2 Trên cả tỉnh đã có 12.000 lều quán được dỡ bỏ, 32 chợ cóc đường được di chuyển, 55 lò 
gạch, lò vôi được phá bỏ và hàng chục nghìn các chướng ngại khác ảnh hưởng đến an 
toàn giao thông được tháo gỡ.
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thông mới làm từng đợt; tình trạng họp chợ trên các tuyến đường; xe 
khách còn chạy vòng vèo, không đỗ đúng nơi quy định; xe quá tải; xe 
công nông chở quá tải hoạt động nhiều. Tình trạng tai nạn giao thông 
trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ tai nạn 
giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Giai đoạn 2001-2005, phong trào đảm bảo an toàn giao thông 
trong toàn tỉnh được đẩy mạnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết 
liên tịch số 02/NQLT-MT-UBATGTQG ngày 19 tháng 5 năm 2000 
của Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về 
việc vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
trong cả nước.

Tình hình tai nạn giao thông năm 2001, 2002 vẫn không có xu 
hướng giảm(1). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tai nạn tiếp tục tăng cao 
là do số phương tiện vận tải tăng nhanh với nhiều chủng loại, trong đó 
xe mô tô và xe gắn máy Trung Quốc có chất lượng thấp chiếm số lượng 
nhiều trong các phương tiện tham gia giao thông; xe công nông tự chế 
và nhiều phương tiện cũ, nát, đóng mới không đúng quy cách vẫn hoạt 
động mà chưa được kiểm soát chặt chẽ; tình trạng lấn chiếm hành lang 
giao thông, các loại biển báo bị mất, hỏng chưa được khắc phục kịp 
thời; đường giao thông nông thôn được xây dựng, nâng cấp mới nhiều 
hơn, mặc dù chất lượng tốt nhưng vẫn bị hạn chế tầm nhìn nên xảy ra 
tai nạn và một nguyên nhân chủ quan là các lực lượng chức năng chưa 
tuần tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 
một cách kịp thời, triệt để và hiệu quả...

Trước tình hình tai nạn giao thông có xu hướng tăng, an toàn giao 
thông đã trở thành vấn đề nóng bỏng trong xã hội. Ban Bí thư Trung 
ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW  ngày 24 tháng 2 năm 
2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác an toàn giao 

1 Năm 2001 số vụ tai nạn giao thông đường bộ là 273 vụ, làm chết 114 người, 289 người 
bị thương, thiệt hại về tài sản lên đến khoảng 455 triệu đồng; tai nạn đường thủy vẫn xảy 
ra 13 vụ, làm chết 3 người; đặc biệt tai nạn đường sắt trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ làm 9 
người chết. Năm 2002 số vụ tai nạn đường bộ là 421 vụ tăng 97 vụ so với năm 2001, số 
người chết là 220 người, tăng 44% , số người bị thương là 435 người tăng 94 người.
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thông; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 
tháng 11 năm 2002 về kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn 
giao thông và ùn tắc giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tình hình tai nạn giao thông năm 2003-2005 đã có chuyển biến 
tích cực. Dù số vụ tai nạn còn nhiều nhưng so với năm trước đã giảm 
và bước đầu thực hiện được mục tiêu đề ra(1).

Giai đoạn 2006-2010, thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP 
ngày 29 tháng 6 năm 2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm 
chế tai nạn giao thông, nhất là việc đình chỉ lưu hành ô tô hết niên hạn 
sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh và quy định người đi xe 
mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông (từ 
ngày 15 tháng 12 năm 2007); công tác đảm bảo an toàn giao thông 
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao 
thông, xử lý các tụ điểm mất an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, 
xử phạt vi phạm giao thông, tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông 
năm 2006, 2007 vẫn có xu hướng tăng(2).

Đứng trước tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng phức tạp đặt 
ra yêu cầu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải được thực 
hiện đồng bộ các giải pháp. Công tác trật tự an toàn giao thông được các 
cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

1 Năm 2003 toàn tỉnh xảy ra 340 vụ, làm chết 211 người, bị thương 287 người, so với năm 
2002 số vụ giảm 108 vụ (giảm 24%), số người chết giảm 22 người (giảm 9,4%), số người 
bị thương giảm 148 người (giảm 34%). Năm 2004 là 345 vụ, làm chết 245 người, bị thương 
284 người. Trong đó: tai nạn đường bộ xảy ra 324 vụ, làm chết 232 người, bị thương 278 
người, so với năm 2003 tăng 11 vụ (tăng 3,5%), số người chết tăng 35 người (tăng 17,76%), 
số người bị thương giảm 6 người (giảm 2,1%); đường sắt xảy ra 11 vụ, làm chết 9 người, 
bị thương 6 người; đường thuỷ: xảy ra 10 vụ, làm chết 4 người. Năm 2005 xảy ra 277 vụ, 
làm chết 227 người, bị thương 220 người, so với năm 2004 giảm 66 vụ (giảm 19,24%), số 
người chết giảm 22 người (giảm 8,83%), số người bị thương giảm 68 người (giảm 23,61%).

2 Năm 2006, số vụ tai nạn trên toàn tỉnh xảy ra 335 vụ làm 269 người chết, bị thương 302 
người, so với năm 2005 tăng cả 3 tiêu chí; năm 2007 toàn tỉnh xảy ra 358 vụ tai nạn, làm 
chết 281 người, bị thương 282 người; so với năm 2006 tăng 23 vụ (tăng 6,8%), số người 
chết tăng 12 người (tăng 4,4%), số người bị thương giảm 20 người (giảm 6,6%).
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Đến năm 2008 số vụ tai nạn giao thông có chiều hướng giảm(1). 
Đây là năm đầu tiên tình hình tai nạn giao thông của tỉnh giảm trên cả 
3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương kể từ khi thực 
hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 13 và 32 
của Chính phủ.

Với những kết quả đó, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã được 
Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc và Ủy ban An toàn 
giao thông Quốc gia tặng Bằng khen về công tác đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông.

Năm 2009, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục 
thực hiện các giải pháp trọng tâm, tăng cường kiểm tra xử phạt vi 
phạm hành chính, với những hoạt động tích cực đó đã góp phần tiếp 
tục làm giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh(2).

Năm 2010, thực hiện giai đoạn II Quyết định số 1856/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch 
lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; cải tạo các 
điểm đen về an toàn giao thông như khuất tầm nhìn, cầu yếu, thiếu 
biển báo hiệu...; chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách theo 
tuyến cố định và xe buýt; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm, lập lại trật tự hành lang bảo vệ an toàn đường 
bộ, hạn chế những thiếu sót về bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

1 Năm 2008 xảy ra 312 vụ, làm chết 233 người, bị thương 215 người; so với năm 2007 giảm 
46 vụ (giảm 12,8%), số người chết giảm 48 người (giảm 17,08%), số người bị thương 
giảm 67 người ( giảm 23,7%). Trong đó, tai nạn đường bộ là 283 vụ, làm chết 219 người, 
bị thương 207 người; đường sắt xảy ra 8 vụ, làm chết 9 người; đường thuỷ xảy ra 21 vụ, 
làm chết 5 người.

2 Năm 2009 xảy ra 286 vụ, làm chết 247 người, bị thương 190 người, so với năm 2008 
giảm 26 vụ (bằng 8,3%), số người chết tăng 14 người (bằng 6%), số người bị thương 
giảm 25 người (bằng 11,6%). Trong đó, đường bộ xảy ra 263 vụ, làm chết 228 người, 
bị thương 183 người giảm 20 vụ (bằng 7,06%), số người chết tăng 9 người, số người 
bị thương giảm 24 người (bằng 11,5%); đường sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 15 người, bị 
thương 7 người; đường thuỷ xảy ra 11 vụ, làm chết 4 người, giảm 10 vụ (bằng 47,6%), 
số người chết giảm 1 người (bằng 20%).



191

GIAI ĐOẠN 1945-2015

trong những năm qua. Số vụ tai nạn toàn tỉnh tiếp tục giảm so với 
các năm trước(1).

Giai đoạn 2011-2015, thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP 
ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện 
các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến nhân 
dân toàn tỉnh; Sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động 
“Năm an toàn giao thông”; phát động hưởng ứng “Thập kỷ về an toàn 
giao thông đường bộ” và phong trào “Văn hóa giao thông với bình 
yên sông nước”.

Tổ chức nhiều đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn đường bộ 
trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện. Tăng cường xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải, nhất là xử lý xe quá tải.

Ngay từ cuối năm 2011, Ngành đã chủ động đầu tư trang thiết bị 
cho lực lượng Thanh tra giao thông chủ động kiểm tra, xử lý xe quá 
tải trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát xe chở vật liệu thi công đường ô tô 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; tuyên truyền, nâng cao đạo đức đội ngũ 
lái xe; thực hiện nghiêm quy chế không uống rượu, bia trong giờ làm 
việc, buổi sáng, buổi trưa đối với cán bộ, công nhân viên chức.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Báo Hải Dương, Tỉnh đoàn Hải Dương trong công tác 
tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tổ chức lễ tưởng 
niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Năm 2011, tai nạn giao thông trên toàn tỉnh tiếp tục giảm so với 
2010(2).

1 Năm 2010, xảy ra 241 vụ, làm chết 234 người, bị thương 108 người, so với năm 2009 
giảm 45 vụ (bằng 15,7%), số người chết giảm 13 người (bằng 5,3%), số người bị thương 
giảm 82 người (bằng 43,2%). Kế hoạch đề ra về giảm tai nạn giao thông đã được thực 
hiện. Trong đó riêng đường bộ xảy ra 222 vụ, làm chết 229 người, bị thương 108 người. 
So với năm 2009 giảm 41 vụ (bằng 15,6%), số người bị thương giảm 75 người (bằng 
40,9%).

2 Xảy ra 154 vụ, làm chết 162 người, bị thương 74 người, so với năm 2010 giảm 87 vụ 
(giảm 36%), số người chết giảm 72 người (giảm 30,7%), số người bị thương giảm 34 
người (giảm 31,4%).



192

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

Triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4 tháng 9 năm 2012 của 
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy 
nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 
23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông 
nghiêm trọng trong hoạt động vận tải; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12 
tháng 6 năm 2013 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” 
và Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch triển khai Nghị 
quyết số 30/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ và Kế 
hoạch Năm an toàn giao thông - 2013 với chủ đề “Nâng	cao	tinh	thần	
trách	nhiệm	của	người	thực	thi	công	vụ	và	ý	thức	tự	giác	của	người	
tham	gia	giao	thông”, phấn đấu giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông 
so với năm 2012 trên cả ba tiêu chí. Kết quả, tai nạn giao thông tiếp 
tục giảm so với năm 2011(1).

Triển khai chủ trương “Siết	 chặt	 quản	 lý	 hoạt	 động	 vận	 tải	 và	
kiểm	soát	tải	trọng	phương	tiện” đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao 
hiệu quả quản lý các doanh nghiệp; các doanh nghiệp vận tải thực hiện 
nghiêm túc công tác quản lý an toàn giao thông của đơn vị mình. Các 
lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về 
an toàn giao thông; cải tạo điểm đen về hạ tầng. Triển khai trạm kiểm 
tra tải trọng xe do Ban An toàn giao thông chủ trì, đây là mô hình hoàn 
toàn khác so với các tỉnh trong cả nước và đã đem lại hiệu quả rõ rệt.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, trưởng thôn, khu dân cư, 
cán bộ làm công tác giao thông ở cơ sở về tuyên truyền an toàn giao 
thông. Đây cũng là mô hình tuyên truyền mới, cách làm mới, những 
cán bộ được tập huấn sẽ là những cán bộ tuyên truyền viên có hiệu 
quả nhất cho nhân dân và thế hệ tương lai.

1 Xảy ra 184 vụ, làm chết 181 người, bị thương 97 người so với cùng kỳ năm 2011, số vụ 
tai nạn giao thông giảm 21 vụ (giảm 10,2%); số người chết giảm 25 người (giảm 12,1%); 
số người bị thương giảm 6 người (giảm 5,8%), số vụ va chạm giao thông là 199 vụ, hoàn 
thành vượt chỉ tiêu đặt ra giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương.
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Thanh tra giao thông tham gia giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Phát dụng cụ nổi đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
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Kết quả, tình hình tai nạn giao thông năm 2013, 2014 tiếp tục có 
chiều hướng giảm so với năm 2012(1).

Năm 2015, công tác an toàn giao thông tiếp tục với chủ đề “Siết	
chặt	quản	lý	hoạt	động	vận	tải	và	kiểm	soát	tải	trọng	phương	tiện”	
với mục tiêu “Tính	mạng	con	người	là	trên	hết”. Tiếp tục đổi mới 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn 
giao thông tập trung tuyên truyền đến đối tượng là học sinh, sinh 
viên; người thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy và chủ 
doanh nghiệp, đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải. Phấn đấu giảm tối 
thiểu 5% tai nạn giao thông so với năm 2014 trên cả ba tiêu chí.

Hoạt động đảm bảo an toàn giao thông được Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải 
liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đều được tiến hành 
tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện triệt để trong nhân dân. 
Các phong trào thi đua thực hiện đảm bảo an toàn giao thông được 
tiến hành thường xuyên với nhiều nội dung và hình thức phong phú, 
đa dạng, đi sâu vào nhận thức của quần chúng nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước để góp phần duy trì trật tự an toàn 
giao thông được tỉnh và Sở rất quan tâm, nhất là lực lượng Thanh 
tra giao thông, được đầu tư nhiều phương tiện kỹ thuật tạo điều kiện 
phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm 
giao thông.

Nhờ những chính sách về đảm bảo an toàn giao thông được thực 
hiện đồng bộ, liên tục và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, 
đơn vị trong tỉnh mà tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời 
gian từ 1997-2015 ổn định, tai nạn giao thông về cơ bản không tăng, 
hàng năm Sở đều được Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh 
khen thưởng về thành tích đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

1 Xảy ra 331 vụ, làm chết 163 người, bị thương 153 người, số vụ tai nạn giảm 9,8%; số 
người chết giảm 5,2%; số người bị thương giảm 8,9% so với năm 2012. Năm 2014 xảy 
ra 286 vụ làm 168 người chết và 149 người bị thương.
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Kiểm tra hoạt động vận tải khách bằng xe buýt.

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh tặng Cờ lưu niệm
 Hội thi Tuyên truyền An toàn giao thông năm 2014
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LỜI KẾT

Trải qua quá trình lịch sử hình thành và phát triển, đặc biệt là 70 
năm (1945-2015) dưới sự lãnh đạo của Đảng; lực lượng giao thông 
vận tải Hải Dương luôn phát huy truyền thống hào hùng góp phần 
kháng chiến thắng lợi và phát triển đất nước.

Những thành tích mà ngành Giao thông vận tải tỉnh nhà đạt được 
trong suốt bảy thập niên qua là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, 
kịp thời của Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương trong từng giai đoạn, hoàn cảnh cụ thể; sự đoàn kết, cố gắng, 
nỗ lực, hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, 
công nhân viên và người lao động trong ngành Giao thông vận tải; sự 
phối hợp chặt chẽ, tinh thần đoàn kết của các cơ quan Trung ương và 
trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Thành quả 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành đã được 
Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận và được tặng thưởng(1):

- 3.257 Huân, Huy chương các loại.
- 71 Cờ thi đua của Chủ tịch nước và Chính phủ.
- 1 danh hiệu Anh hùng lao động.
- 3.865 Bằng khen của Chính phủ, Bộ, Tỉnh.
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1996.
- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2005.
- Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2010. 

Với những truyền thống quý báu; cán bộ, công nhân viên và 
người lao động ngành Giao thông vận tải Hải Dương tiếp tục phát 
huy truyền thống xây dựng và trưởng thành, quyết tâm phấn đấu 
giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp giao thông 
vận tải, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, 
văn minh.

1 Từ năm 2011 đến nay: Năm 2011, Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải. Năm 2012, 
Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải. Năm 2013, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
Năm 2014, Cờ thi đua của Chính phủ. 5 cá nhân được tặng Huân Chương Lao động hạng 
Ba, 2 Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
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DANH SÁCH LIỆT SỸ  
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI HƯNG

TT Họ và tên Năm  
sinh Quê quán Chức 

vụ
Đơn vị  

công tác 

1 Đặng Hồng Đảo 1939

Số 16 Ngõ Hàn 
Giang, 

 phường Quang 
Trung, TP. Hải 

Dương

Máy 
trưởng

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

2 Lưu Bá Phả 1939
Số 1/27 Xuân Thị, 
Xuân Dương, Tứ 

Minh, TP. Hải Dương

Công 
nhân

Đoạn 
Đường bộ

3 Nguyễn Văn 
Chuyển 1938

126 Thống Nhất, P. 
Lê Thanh Nghị, TP. 

Hải Dương 

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

4 Lê Văn Bính 1934
Trúc Khê, Đồng 

Lạc, Nam Sách, Hải 
Dương 

NV 
 thống 

kê

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

5 Phạm Văn Khuê 1942
Quan Đình, Đồng 

Lạc, Nam Sách, Hải 
Dương 

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

6 Nguyễn Văn Đông 1939
Chùa Thượng, 

An Châu, TP Hải 
Dương 

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

7 Nguyễn Hòa Nữa 1944
Chi Đoan, Cộng 
Hòa, Nam Sách,  

Hải Dương 

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

8 Bùi Văn Chung 1944
Xuân An, Thanh 

Khê, Thanh Hà, Hải 
Dương 

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

9 Phạm Văn Ái 1944
Thống Lĩnh, Hợp 

Đức, Thanh Hà, Hải 
Dương

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông 
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TT Họ và tên Năm  
sinh Quê quán Chức 

vụ
Đơn vị  

công tác 

10 Phạm Tuấn Uông 1927
Cam Lộ, Tân Việt, 

Thanh Hà, Hải 
Dương

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

11 Đặng Văn Tâm 1934
Quách An, Thanh 
An, Thanh Hà, Hải 

Dương 

NV bảo 
vệ

Xí nghiệp 
19/5

12 Nguyễn Chính Rĩu 1919
Vạn Tuế, Tân Việt, 

Thanh Hà, Hải 
Dương 

Xã viên
HTX thuyền 

buồm 
Thống Nhất

13 Vũ Khắc Hốt 1941 Thôn Mòi, Vĩnh Tuy, 
Bình Giang

Công 
nhân

Đoạn 
Đừờng bộ

14 Nguyễn Văn Tống 1942 Dương Xá, Nhân 
Quyền, Bình Giang Xã viên Phòng GT 

 Bình Giang 

15 Phạm Văn Kiệm 1939

Xóm Trại, thôn Phúc 
Lão, Hùng Thắng, 
Bình Giang, Hải 

Dương 

Xã viên Phòng GT 
 Bình Giang 

16 Trịnh Xuân Nghìn 1924
Thôn Chanh, Đồng 
Tâm, Ninh Giang, 

Hải Dương 

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông 

17 Vũ Văn Hóa 1940
Thôn Tó, Phương 

Hưng, Gia Lộc, Hải 
Dương 

NV bảo 
vệ

Xí nghiệp 
trung đại tu 

ô tô

18 Nguyễn Văn Giác 1922
Vũ Xá, Thượng 

Quận, Kinh Môn, 
Hải Dương 

Công 
nhân

Xí nghiệp 
19/5

19 Đặng Quang Bằng 1925 An lưu, Kinh Môn, 
Hải Dương 

Công 
nhân

Xí nghiệp 
19/5

20 Nguyễn Văn Phát 1928
Tống Xá, Thái 

Thịnh, Kinh Môn, 
Hải Dương 

Công 
nhân

Xí nghiệp 
19/5

21 Lê Đình Cuổng 1941 Thôn Bía, Đại Hợp, 
Tứ Kỳ, Hải Dương 

Máy 
trưởng

Đoạn 
Đường bộ
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TT Họ và tên Năm  
sinh Quê quán Chức 

vụ
Đơn vị  

công tác 

22 Nguyễn Tiến 
Nghiễm 1940 Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải 

Dương 
Công 
nhân

Xí nghiệp 
trung đại tu 

ô tô

23 Trần Duy Hòe 1931 Hồng Lý, Lý Nhân, 
Nam Hà

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

24 Nguyễn Văn Hải 1925 Phố Tống Trân, TX 
Nam Định, Nam Hà 

Máy 
trưởng

Công ty Vận 
tải đường 

sông

25 Phạm Ngọc 
Quyên 1942 Chân Lý, Lý Nhân, 

Nam Hà
Máy 
phó

Công ty Vận 
tải đường 

sông

26 Trần Duy Kỳ 1910 Chân Lý, Lý Nhân, 
Nam Hà

Máy 
phó

Công ty Vận 
tải đường 

sông

27 Đồng Thị Hạnh 1946 Số 5, ngõ 42, Lạch 
Chay, Hải Phòng

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

28 Bùi Thị Tuyết 1948 Xóm 5, Hàng Kênh, 
Hải An, Hải Phòng

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

29 Mai Văn Khải 1943 Số nhà 53 phố Huế 
- Hà Nội

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

30 Nguyễn Đức 
Thịnh 1941 Xã Hồng Phong, Mỹ 

Hào, Hưng Yên
Máy 

trưởng

Công ty Vận 
tải đường 

sông

31 Trần Duy Đạt 1941 Xã Bạch Đằng , Ân 
Thi, Hưng Yên

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

32 Trần Nhất Tò 1948 Xã Anh Dũng, Tiên 
Lữ, Hưng Yên

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông
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TT Họ và tên Năm  
sinh Quê quán Chức 

vụ
Đơn vị  

công tác 

33 Bùi Ngọc Thơ 1944 Xã Anh Dũng, Tiên 
Lữ, Hưng Yên

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

34 Nguyễn Văn Khuy 1942 Xã Đức Thắng, Tiên 
Lữ, Hưng Yên

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

35 Đào Ngọc Tuyết 1948 Xã Chiến Thắng, 
Tiên Lữ, Hưng Yên

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

36 Phạm Văn Thanh 1947 Xã Ái Quốc, Tiên 
Lữ, Hưng Yên

Thủy 
thủ

Công ty Vận 
tải đường 

sông

37 Lê Văn Vĩ 1937
Xã Nguyễn Huệ, 

Khoái Châu, Hưng 
Yên 

Công 
nhân

Công ty Vận 
tải đường 

sông

38 Trần Văn Vui 1935 Đại Tập, Khoái 
Châu, Hưng Yên 

Thủ 
kho

Xí nghiệp 
Đóng 

thuyền

39 Trần Văn Khuyên 1932 Xã Ngọc Thanh, Kim 
Động, Hưng Yên Xã viên Phòng GT 

Kim Động

40 Đỗ Thị Nhuân 1954 Xã Ái Quốc, Tiên 
Lữ, Hưng Yên Xã viên Phòng GT 

Tiên Lữ

41 Phạm Thị Chát 1950 Xã Ái Quốc, Tiên 
Lữ, Hưng Yên Xã viên Phòng GT 

Tiên Lữ

42 Nguyễn Văn Ngũ 1927 Ân Thi, Hưng Yên Lái xe
Công ty ô tô 
vận tải hành 

khách 
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Đồng chí NGUYỄN VĂN THANH

Đồng chí BÙI CÔNG CHẤT

Đồng chí DƯ VĂN CHÃI

Đồng chí NGUYỄN VĂN HƯỚNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO 
BAN GIAO THÔNG KHÁNG CHIẾN, GIAO THÔNG LIÊN LẠC  

GIAI ĐOẠN (1945 - 1954) 
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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (1954-2015)

Đồng chí BÙI VĂN ẤU
Phụ trách Ty 1954-1955

Đồng chí BÙI VĂN TUYẾT
Phụ trách Ty 1955-1957
Trưởng Ty 1957-1965

Đồng chí NGUYỄN VĂN HÀN
Trưởng Ty 1965 - 1966;

1974-1979

Đồng chí NGUYỄN ĐỨC PHỨC
Trưởng Ty 1967-1974

Đồng chí PHẠM XUÂN CƯƠNG
Trưởng Ty 1979-1983

Đồng chí NGUYỄN CÔNG CHÂU
Giám đốc Sở 1983-1992

Đồng chí NGUYỄN VĂN HƯỚNG
Giám đốc Sở 1992-1999

Đồng chí PHẠM VĂN THOÁN
Giám đốc Sở 1999-2011

Đồng chí LÊ ĐÌNH LONG
Giám đốc Sở 2011- đến nay
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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG (1945-2015)

Đồng chí NGUYỄN XUÂN HÃNH
Phó Trưởng Ty 1960-1985

Đồng chí PHẠM TẢI
Phó Trưởng Ty 1964-?

Đồng chí MẠC THÀNH LONG
Phó Trưởng Ty 1965-1970

Đồng chí PHẠM XUÂN CƯƠNG
Phó Trưởng Ty 1965-1979

Đồng chí PHẠM VĂN LIỄN
Phó Trưởng Ty 1968-1978

Đồng chí NGUYỄN HỮU KIỂM
Phó Trưởng Ty 1968-1982

Đồng chí CAO SƠN HUY
Phó Trưởng Ty 1968-1975

Đồng chí NGUYỄN VĂN HƯNG
Phó Trưởng Ty 1968-?

Đồng chí HÀ ĐÌNH NGUYÊN
Phó Trưởng Ty 1968-?
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Đồng chí LÝ TRỌNG THỜI
Phó Trưởng Ty 1979-1988

Đồng chí NGUYỄN VĂN TIẾP
Phó Trưởng Ty 1980-1986

Đồng chí NGUYỄN CÔNG CHÂU
Phó Trưởng Ty 1982-1983

Đồng chí NGUYỄN VĂN HƯỚNG
Phó Giám đốc Sở 1985-1992

Đồng chí LƯU CHƯƠNG TẮC
Phó Giám đốc Sở 1990-1996 (Từ 
1997 - 2002 là TUV Giám đốc Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên)

Đồng chí PHẠM VĂN THOÁN
Phó Giám đốc Sở 1990-1999

Đồng chí TRẦN VIỆT LƯƠNG
Phó Giám đốc Sở 1997-2004

Đồng chí NGUYỄN ANH CƯƠNG
Phó Giám đốc Sở 2000-2005

Đồng chí NGUYỄN TIẾN THẮNG
Phó Giám đốc Sở 2000-2012
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Đồng chí NGUYỄN VĂN PHÚ
Phó Giám đốc Sở 2004-2010

Đồng chí LÊ ĐÌNH LONG
Phó Giám đốc Sở 2006-2011

Đồng chí PHẠM VĂN PHƯỢNG
Phó Giám đốc Sở 2011-nay

Đồng chí VŨ VĂN TÙNG
Phó Giám đốc Sở 2013-nay

Đồng chí LÊ QUÝ TIỆP
Phó Giám đốc Sở 2013-nay
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Đảng ủy Sở Giao thông vận tải

Lãnh đạo chủ chốt Sở Giao thông vận tải
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Các đồng chí lãnh đạo Sở, công đoàn Ngành và cán bộ khối Văn phòng Sở

Thanh tra Sở Giao thông vận tải
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Cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh
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Ban Quản lý các bến xe khách

Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn
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Cán bộ, nhân viên Đoạn Đường bộ

Ban Quản lý các dự án giao thông
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Đoạn Đường sông Hải Dương

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
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Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải

Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động
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Trụ sở Sở Giao thông vận tải (năm 2015) 
Địa chỉ: 79 Bạch Đằng - Thành phố Hải Dương

Nhà làm việc 2 tầng do Pháp xây dựng năm 1926 (ảnh chụp năm 2010)
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DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN,  
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC QUA CÁC THỜI KỲ

TT Họ và tên Thời kỳ qua các năm Ghi chú

VĂN PHÒNG

1 Trưởng phòng, Chánh Văn phòng 

1.1 Nguyễn Ban 1965 - 1975 Phòng Tổ chức cán bộ 

1.2 Nguyễn Văn An 1976 - 1981 Phòng Tổ chức cán bộ

1.3 Đỗ Xuân Uyên 1982 - 1986 Phòng Tổ chức cán bộ

1.4 Đặng Xuân Khu 1988 - 1996 Phòng Tổ chức cán bộ

1.5 Phạm Hùng Chưa rõ thời gian Phòng Hành chính 

1.6 Nguyễn Văn Thúy Chưa rõ thời gian Phòng Hành chính

1.7 Chu Văn Trang 1968 - 1974 Phòng Hành chính

1.8 Nguyễn Văn Khang 1974 - 1976 Phòng Hành chính

1.9 Lê Khắc Kiên 1977 - 1978 Phòng Hành chính tổng hợp 

1.10 Vũ Trường Xuân 1978 - 1981 Phòng Hành chính

1.11 Bùi Xuân Anh 1981 - 1982 Phòng Hành chính

1.12 Nguyễn Mạnh Thường 1983 - 1985 Phòng Hành chính

1.13 Nguyễn Văn Lạp 1986 - 1989 Phòng Hành chính

1.14 Nguyễn Văn Lạp 1990 - 1996 Văn phòng 

1.15 Nguyễn Như Đóa 1968 - 1975 Phòng Lao động tiền lương

1.16 Trịnh Thanh Oai 1976 - chưa rõ thời 
gian Phòng Lao động tiền lương

1.17 Đặng Xuân Khu 1997 - 2000 Phòng Tổ chức hành chính 

1.18 Nguyễn Văn Lạp 2000 - 2006 Phòng Tổ chức hành chính

1.19 Đoàn Mạnh Tùy 2006 - đến nay Văn phòng 
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TT Họ và tên Thời kỳ qua các năm Ghi chú

2 Phó Trưởng phòng, Phó chánh Văn phòng 

2.1 Đặng Xuân Khu 1976 - 1981 Phòng Tổ chức cán bộ 

2.2 Nguyễn Nhân 1982 - 1990 Phòng Tổ chức cán bộ 

2.3 Nguyễn Ngọc Liễn 1976 - 1982 Phòng Hành chính 

2.4 Nguyễn Khuể 1984 - 1986 Phòng Hành chính 

2.5 Trinh Thanh Oai 1968 - 1975 Phòng Lao động tiền lương 

2.6 Đỗ Văn Nghi 1976 - chưa rõ thời 
gian Phòng Lao động tiền lương 

2.7 Nguyễn Văn Lạp 1997- 1999 Phòng Tổ chức Hành chính 

2.8 Đoàn Mạnh Tùy 2003 - 2005 Phòng Tổ chức Hành chính

2.9 Nguyễn Tá Duân 2007 - 2012 Văn phòng 

2.10 Nguyễn Thị Thúy 9/2013 - đến nay Văn phòng 

2.11 Trịnh Hoài Nam 9/2013 - đến nay Văn phòng 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1 Trưởng phòng

1.1 Nguyễn Văn Mậu 1957-1962 Phòng Tài vụ 

1.2 Phạm Tấn Trình 1962 - 1976
1976 - 1977

Phòng Tài vụ
Phòng Kế hoạch 

1.3 Lê Văn Hiến 1976 - 1983 Phòng Tài vụ

1.4 Phạm Văn Thoán 1984 - 1985 Phòng Tài vụ

1.5 Nguyễn Như Đãng 1985 - 1988
1992 - 1998 Phòng Tài vụ 

1.6 Lê Đình Châu 1973 - 1975 Phòng Kế hoạch 

1.7 Lý Trọng Thời 1977 - 1979 Phòng Kế hoạch

1.8 Lê Quang Toàn 1979 - 1984 Phòng Kế hoạch

1.9 Phạm Văn Thoán 1985 - 1988 Phòng Kế hoạch
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TT Họ và tên Thời kỳ qua các năm Ghi chú

1.10 Vũ Trường Xuân 1988 - 1991 Phòng Kế hoạch

1.11 Nguyễn Văn Hy 1991 - 1993 Phòng Kế hoạch

1.12 Lê Khắc Kiên 1993 - 2007 Phòng Kế hoạch Tài vụ 

1.13 Phạm Văn Phượng 2007 - 2011 Phòng Kế hoạch Tài chính

1.14 Vũ Văn Tùng 2011 - 2013 Phòng Kế hoạch Tài chính

1.15 Lê Anh Tuấn 2013 - đến nay Phòng Kế hoạch Tài chính

2 Phó Trưởng phòng 

2.1 Lê Văn Hiến 1962 - 1976 Phòng Tài vụ 

2.2 Phạm Văn Thoán 1976 - 1983 Phòng Tài vụ

2.3 Nguyễn Như Đãng 1984 - 1985 Phòng Tài vụ

2.4 Phùng Văn Đạo 1985 -1988 Phòng Tài vụ

2.5 Nguyễn Văn Át 1973 - 1975 Phòng Kế hoạch 

2.6 Lê Quang Toàn 1977 - 1979 Phòng Kế hoạch

2.7 Lưu Quang Vần 1979 - 1988 Phòng Kế hoạch

2.8 Nguyễn Văn Lạp 1979 - 1985 Phòng Kế hoạch

2.9 Đỗ Như Pháo 1985 - 1988 Phòng Kế hoạch

2.10 Chu Minh Dũng 1985 - 1993 Phòng Kế hoạch

2.11 Nguyễn Như Đãng 1993 - 2006 Phòng Kế hoạch Tài vụ

2.12 Hoàng Đình Thuật 2006 - đến nay Phòng Kế hoạch Tài chính

2.13 Phạm Thanh Hoàn 2007 - 2012 Phòng Kế hoạch Tài chính

2.14 Đào Thị Hoàn 9/2013 - 10/2013 Phòng Kế hoạch Tài chính

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI - ĐĂNG KIỂM KỸ THUẬT

1 Trưởng phòng 

1.1 Hồ Thường 1960 - 1965 Phòng Vận tải
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TT Họ và tên Thời kỳ qua các năm Ghi chú

1.2 Đỗ Ngọc Huân 1965 - 1972 Phòng Vận tải

1.3 Nguyễn Huy Đình 1976 - 1982 Phòng Vận tải

1.4 Nguyễn Văn Át Chưa rõ thời gian Phòng Vận tải

1.5 Nguyễn Công Châu 1976 - chưa rõ thời 
gian Phòng kỹ thuật công nghiệp

1.6 Đỗ Văn Lại Chưa rõ thời gian Phòng kỹ thuật công nghiệp

1.7 Trịnh Thanh Oai 1972 - 1974
1982 - 1987 Phòng Vận tải

1.8 Tô Dũng 1978 - 1984 Phòng Kỹ thuật Đăng kiểm

1.9 Nguyễn Minh Kiên 1984 - 1988
1990 - 1997 Phòng Kỹ thuật Đăng kiểm

1.10 Nguyễn Văn Hy 1994 - 1997
1997 - 2004

Phòng Vận tải
Phòng Quản lý Vận tải - Đăng 
kiểm kỹ thuật

1.11 Nguyễn Hùng 2005 - 2012 Phòng Quản lý Vận tải - Đăng 
kiểm kỹ thuật

1.12  Nguyễn Tá Duân 2012 - 2014 Phòng Quản lý Vận tải - Đăng 
kiểm kỹ thuật

1.13 Phạm Thanh Hoàn 2014 - đến nay Phòng Quản lý Vận tải - Đăng 
kiểm kỹ thuật

2 Phó Trưởng phòng 

2.1 Trịnh Thanh Oai 1968 - 1972 Phòng Vận tải

2.2 Nguyễn Văn Át 1976 - 1982 Phòng Vận tải

2.3 Đỗ Như Pháo 1982 - 1997 Phòng Vận tải

2.4 Nguyễn Minh Kiên 1982 - 1984
1998 - 2002

Phòng Kỹ thuật Đăng kiểm
Phòng Quản lý Vận tải - Đăng 
kiểm kỹ thuật
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TT Họ và tên Thời kỳ qua các năm Ghi chú

2.5 Phạm Xuân Kiên 2007 - đến nay Phòng Quản lý Vận tải - Đăng 
kiểm kỹ thuật

2.6 Lê Đình Biên 6/2015 - đến nay Phòng Quản lý Vận tải - Đăng 
kiểm kỹ thuật

PHÒNG QUẢN LÝ GIAO THÔNG 

1 Trưởng phòng

1.1 Nguyễn Văn Tiếp 1962 - 1967 Phòng Quản lý kỹ thuật 

1.2 Ông Mạnh 1968 - 1971 Phòng Quản lý kỹ thuật

1.3 Lê Văn Sắc 1972 - 1975 Phòng QL kiến thiết cơ bản 

1.4 Nguyễn Văn Vỵ 1980 - 1983 Phòng Quản lý giao thông

1.5 Bùi Xuân Anh 1985 - 2008 Phòng Quản lý giao thông 

1.6 Đào Quang Hiệp 2008 - đến nay Phòng Quản lý giao thông

2 Phó Trưởng phòng 

2.1 Lê Văn Sắc 1968 - 1971 Phòng Quản lý kỹ thuật

2.2 Nguyễn Huy Đình 1968 - 1972 Phòng Quản lý kỹ thuật
Phòng QL kiến thiết cơ bản

2.3 Hoàng Văn Ngọc 1972 - 1977
Phòng QL kiến thiết cơ bản
Phòng Quản lý giao thông
1975 - 1977 phụ trách phòng

2.4 Lý Trọng Thời 1972 - 1975 Phòng QL kiến thiết cơ bản

2.5 Nguyễn Văn Vỵ 1978 - 1979 Phụ trách Phòng QLGT 

2.6 Phạm Văn Ẩm 1980 - 1985 Phòng Quản lý giao thông
1984 - 1985 phụ trách phòng

2.7 Nguyễn Trọng Tý 1993  - 1994 Phòng Quản lý giao thông 

2.8 Lê Đình Long 2001 - 2004 Phòng Quản lý giao thông

2.9 Đào Quang Hiệp 2004 - 2007 Phòng Quản lý giao thông

2.10 Vũ Văn Tùng 2009 - 2011 Phòng Quản lý giao thông
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TT Họ và tên Thời kỳ qua các năm Ghi chú

2.11 Lê Anh Tuấn 2013 - 2013 Phòng Quản lý giao thông

2.12 Đào Thị Hoàn 2013 - đến nay Phòng Quản lý giao thông

PHÒNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI 

1 Trưởng phòng

1.1 Nguyễn Anh Cương 1997 - 2002

1.2 Mạc Văn Thái 2002 - 2012

1.3 Bùi Đức Chính 2012 - đến nay

2 Phó Trưởng phòng

2.1 Mạc Văn Thái 2001 - 2002

2.2 Đỗ Quý Hùng 2005 - đến nay

2.3 Vũ Văn Thăng 2013 - đến nay

THANH TRA

1 Chánh Thanh tra, Trưởng ban

1.1 Nguyễn Huy Đình 1972 - 1976 Thanh tra

1.2 Nguyễn Văn Khang Chưa rõ thời gian

Tổ chức Lao động, thanh tra1.3 Nguyễn Đức Mão Chưa rõ thời gian

1.4 Đặng Xuân Khu 1982 - 1988

1.5 Nguyễn Nhân 1990 - 1999 Thanh tra

1.6 Lê Khắc Kiên 1990 - 1993 Ban Thanh tra giao thông vận tải

1.7 Nguyễn Kim Tuyến 1995 - 1998
2002 - 2005 Ban Thanh tra giao thông vận tải

1.8 Phạm Văn Nhiên  
(Phạm Đức Bình) 2001 - 2009 Thanh tra

1.9 Nghiêm Công Thủy  
(giao quyền) 5/2009 - 8/2009 Thanh tra

1.10 Bùi Đức Chính 2009 - 2012 Thanh tra
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1.11 Phạm Thanh Hoàn 2012 - 2014 Thanh tra

1.12 Nguyễn Tá Duân 2014 - đến nay Thanh tra

2 Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng ban

2.1 Phạm Văn Nhiên  
(Phạm Đức Bình) 1999 - 2001 Thanh tra

2.2 Nguyễn Kim Tuyến
1993 - 1995
1998 - 2002
2005 - 2015

Ban Thanh tra giao thông vận tải
Thanh tra
Thanh tra

2.3 Nghiêm Công Thủy 2007 - 2014 Thanh tra

2.4 Vũ Xuân Phong 2007 - đến nay Thanh tra

2.5 Nguyễn Văn Phong 2014 - đến nay Thanh tra

2.6 Lê Đình Biên 15/5/2015 - 31/5/2015 Thanh tra

PHÒNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Từ 1968 - 1985

1 Trưởng phòng

1.1 Ông Đính Chưa rõ thời gian

1.2 Vương Toàn Duyệt Chưa rõ thời gian

1.3 Bùi Xuân Anh 1982 - 1985

2 Phó Trưởng phòng 

2.1 Vương Toàn Duyệt Chưa rõ thời gian

2.2 Ông Phất Chưa rõ thời gian

PHÒNG KỸ THUẬT VẬT TƯ   Từ 1976 - chưa rõ thời gian

1 Trưởng phòng 

1.1 Nguyễn Công Châu Chưa rõ thời gian

2 Phó Trưởng phòng 

2.1 Tô Dũng Chưa rõ thời gian
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TT Họ và tên Thời kỳ qua các năm Ghi chú

TRẠM XÁ (BỆNH XÁ)

1 Bệnh xá trưởng 

1.1 Ông Yểng Chưa rõ thời gian

TRẠM VẬT TƯ 

1 Trạm trưởng

1.1 Nguyễn Văn Tân Chưa rõ thời gian

XÍ NGHIỆP TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ HẢI HƯNG 

1 Giám đốc

1.1 Đỗ Phùng Chưa rõ thời gian

1.2 Nguyễn Công Châu Chưa rõ thời gian

1.3 Ôn Đức Định Chưa rõ thời gian

2 Phó Giám đốc

2.1 Đào Văn Quý Chưa rõ thời gian

2.2 Vương Thiện Kính Chưa rõ thời gian

2.3 Trần Văn Mậu Chưa rõ thời gian

2.4 Nguyễn Văn Hiến Chưa rõ thời gian

2.5 Nguyễn Trung Phong Chưa rõ thời gian

2.6 Vũ Thị Tuyết Minh Chưa rõ thời gian

2.7 Nguyễn Văn Thái Chưa rõ thời gian

2.8 Nguyễn Đức Khuê Chưa rõ thời gian

CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HÓA HẢI HƯNG 

1 Giám đốc

1.1 Phạm Văn Liễn Chưa rõ thời gian

1.2 Bùi Khắc Đăng Chưa rõ thời gian

1.3 Phạm Văn Nguyên Chưa rõ thời gian
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1.4 Đỗ Phùng Chưa rõ thời gian

1.5 Bùi Hồng Vân Chưa rõ thời gian

1.6 Nguyễn Xuân Tư 1990 - 2000

2 Phó Giám đốc

2.1 Nguyễn Văn Tỵ Chưa rõ thời gian

2.2 Bùi Hồng Vân Chưa rõ thời gian

2.3 Nguyễn Xuân Tư Chưa rõ thời gian

2.4 Đinh Phú Lập Chưa rõ thời gian

2.5 Nguyễn Văn Đạt Chưa rõ thời gian

2.6 Trần Đình Lượng 1995 - 1997

XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HÀNG HÓA (CẢNG CỐNG CÂU)

1 Giám đốc 

1.1 Lê Quang Toàn 1983 - 1991

1.2 Nguyễn Văn Vỵ 1991 - 2002

2 Phó Giám đốc 

2.1 Nguyễn Văn Vỵ 1983 - 1991

2.2 Lê Văn Hiến 1983 - chưa rõ thời 
gian 

2.3 Nguyễn Tá Khanh 1993 - 2002

2.4 Phạm Ngọc Thảo 1995 - 1997

2.5 Phạm Văn Chỉnh 1998 - 2000

2003 sáp nhập với công ty công trình giao thông 

CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

1 Giám đốc 

1.1 Nguyễn Đệ Chưa rõ thời gian Xí nghiệp cầu đường
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1.2 Nguyễn Văn Tiếp Chưa rõ thời gian Xí nghiệp cầu đường

1.3 Nguyễn Mạnh Hoạch 1980 - 1984 Công ty XD cầu đường

1.4 Đỗ Hữu Viên 1985 - 1990 Công ty XD cầu đường

1.5 Lê Văn Tuyến 1991 - 1995 Công ty XD cầu đường

1.6 Đào Duy Thanh 1996 - 2001 Công ty CTGT

1.7 Nguyễn Đức Thắng 2001 - 2006 Công ty CTGT, sau đó CP

2 Phó Giám đốc 

2.1 Lê Văn Tuyến 1985 - 1990 Công ty XD cầu đường 

2.2 Lê Quý Thành 1985 - 2001 Công ty XD cầu đường

2.3 Đào Duy Thanh 1991 - 1995 Công ty XD cầu đường

2.4 Nguyễn Đức Thắng 1996 - 2000 Công ty CTGT

2.5 Phạm Văn Chỉnh 2001 - 2009 Công ty CTGT

2.6 Nguyễn Quang Tuấn 2002 - 2006 Công ty CTGT

2.7 Nguyễn Tá Khanh 2003 - 2006 Công ty CTGT

2.8 Nguyễn Hùng 2003 - 2005 Công ty CTGT

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 

1 Đội trưởng, Giám đốc  

1.1 Hồ Quang Mai 1967 - 1975 Đội khảo sát thiết kế

1.2 Nguyễn Đức Phong 1976 - 1983 Đội khảo sát thiết kế

1.3 Nguyễn Đức Phong 1983 - 1992 Xí nghiệp khảo sát thiết kế 

1.4 Phạm Văn Vĩnh 1993 - 1995
1996 - 2003

Xí nghiệp khảo sát thiết kế
Công ty Tư vấn XDGT

2 Đội phó, Phó Giám đốc  

2.1 Nguyễn Đức Phong 1975 - 1976 Đội khảo sát thiết kế

2.2 Lê Quý Thành 1976 - 1983 Đội khảo sát thiết kế
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2.3 Lê Khắc Kiên 1982 - 1989 Xí nghiệp khảo sát thiết kế

2.4 Lê Văn Đoán 1995 - 2003 Công ty Tư vấn XDGT

CÔNG TY Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HẢI HƯNG 

1 Giám đốc 

1.1 Nguyễn Á Đông 1978 - 1986

1.2 Nguyễn Văn An 1986 - 1987

1.3 Phạm Văn Thoán 1988 - 1990

1.4 Hoàng Chính Hòa 1990 - 2005

2 Phó Giám đốc 

2.1 Nguyễn Thị Hằng 1978 - 1984

2.2 Đỗ Quý Ba 1983 - 1989

2.3 Nguyễn Át 1978 - 1987

2.4 Hoàng Chính Hòa 1983 - 1989

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ THỦY

1 Giám đốc 

1.1 Phạm Xuân Cương 1980 - chưa rõ thời 
gian Xí nghiệp ca nô sà lan 19/5

1.2 Đinh Văn Hợi Chưa rõ thời gian Xí nghiệp ca nô sà lan 19/5

1.3 Nguyễn Văn Kính Chưa rõ thời gian Xí nghiệp thuyền XMLT

1.4 Nguyễn Công Châu 1981 - 1983 Xí nghiệp cơ khí thủy

1.5 Đỗ Văn Lại 1983 - 2001 Xí nghiệp cơ khí thủy

2 Phó Giám đốc 

2.1 Đinh Văn Hợi Chưa rõ thời gian Xí nghiệp ca nô sà lan 19/5

2.2 Nguyễn Văn Kính Chưa rõ thời gian Xí nghiệp cơ khí thủy  

2.3 Đỗ Văn Lại 1981 - 1983 Xí nghiệp cơ khí thủy  

2.4 Nguyễn Lương Miên 1981 - 1983 Xí nghiệp cơ khí thủy  
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2.5 Nguyễn Văn Tuyển 1981 - 1983 Xí nghiệp cơ khí thủy  

2.6 Phạm Thị Dự 1983 - 2001 Xí nghiệp cơ khí thủy  

2.7 Nguyễn Văn Đạt 1983 - 2001 Xí nghiệp cơ khí thủy  

CÔNG TY VẬN TẢI THỦY  

1 Giám đốc, chủ nhiệm 

1.1 Phạm Xuân Cương 1964 -1966 Công ty vận tải đường sông 

1.2 Nguyễn Đăng Khoa 1966 - 1979 Công ty vận tải đường sông

1.3 Lý Trọng Thời 1979 - 1984 Xí nghiệp vận tải thủy 

1.4 Phạm Tấn Trình 1985 - 1986 Xí nghiệp vận tải thủy

1.5 Nguyễn Văn Hy 1987 - 1994 Công  ty vận tải thủy

1.6 Nguyễn Trường Xuân 1995 - 1998 Công  ty vận tải thủy

2 Phó Giám đốc

2.1 Nguyễn Đăng Khoa 1964 - 1966 Công ty vận tải đường sông 

2.2 Nguyễn Văn Lan 1966 - 1979 Công ty vận tải đường sông

2.3 Nguyễn Công Đề 1966 - 1979 Công ty vận tải đường sông

2.4 Nguyễn Văn Tiến 1966 - 1979 Công ty vận tải đường sông

2.5 Nguyễn Á Đông 1966 - 1979 Công ty vận tải đường sông

2.6 Đoàn Kim Sơn 1966 - 1994 Công ty vận tải đường sông

2.7 Nguyễn Trung Phong 1979 - 1984 Công ty vận tải đường sông

2.8 Nguyễn Kim Nhâm 1979 - 1984 Công ty vận tải đường sông

2.9 Nguyễn Như Đãng 1985 - 1994 Công ty vận tải thủy 

2.10 Vũ Trường Xuân 1985 - 1986 Công ty vận tải thủy 

CỤM PHÀ HẢI DƯƠNG 

1 Giám đốc 

1.1 Vũ Mộng Lân 1995 - 2001
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1.2 Nguyễn Hùng 2001 - 2003

2 Phó Giám đốc

2.1 Phạm Anh Quân 1995 - 1997

2.2 Nguyễn Hùng 1998 - 2001

ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ HẢI DƯƠNG 
1 Giám đốc, Đoạn trưởng 
1.1 Vũ Hiền 1962 - 1963 Đoạn Bảo dưỡng đường bộ 

1.2 Mạc Thành Long 1963 - 1964 Đoạn Bảo dưỡng đường bộ

1.3 Nguyễn Văn Tiếp 1964 - 1977 Đoạn Bảo dưỡng đường bộ

1.4 Phạm Tấn Trình 1977 - 1982 Đoạn Bảo dưỡng đường bộ

1.5 Nguyễn Đình Phiên 1982 - 2000 Xí nghiệp QL ĐB 

1.6 Nguyễn Hữu Lộc 2000 - 2012 Đoạn Đường bộ 

1.7 Lê Văn Bình 2012 - đến nay Đoạn Đường bộ
2 Phó Giám đốc, Đoạn phó 
2.1 Vũ Quang Luận chưa rõ thời gian

2.2 Trần Quang Tám chưa rõ thời gian

2.3 Nguyễn Kim Nhâm chưa rõ thời gian

2.4 Nguyễn Văn Hùng chưa rõ thời gian

2.5 Trần Ngọc Thu chưa rõ thời gian

2.6 Lê Trúc chưa rõ thời gian

2.7 Phan Văn Cưu chưa rõ thời gian

2.8 Lê Đình Sắc 1985 - 1988

2.9 Nguyễn Tiến Dũng 1985 - 1989

2.10 Trần Minh Luận 1985 - 1986

2.11 Nguyễn Đình Phiên 1977 - 1982

2.12 Lê Khắc Kiên 1979 - 1982
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2.13 Phạm Thanh Tâm 1977 - 1991

2.14 Vũ Mộng Lân 1983 - 1985

2.15 Nguyễn Hữu Lộc 1990 - 2000

2.16 Nguyễn Ngọc Xuân 2001 - 2014

2.17 Nguyễn Công Xuân 2001 - đến nay

2.18 Trần Việt Khoa 6/2015 - đến nay

2.19 Đào Thị Mỹ Dung 6/2015 - đến nay

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

1 Giám đốc

1.1 Đinh Phú Lập 1995 - 2005

1.2 Lưu Văn Sơn 2005 - đến nay

2 Phó Giám đốc

2.1 Lưu Văn Sơn 2003 - 2005

2.2 Vũ Văn Tuyền 2007 - đến nay

2.3 Nguyễn Ngọc Hiếu 2014 - đến nay

2.4 Hoàng Trọng Khuê 6/2015 - đến nay

BAN QUẢN LÝ CÁC BẾN XE KHÁCH HẢI DƯƠNG 

1 Giám đốc 

1.1 Trần Quang Trung 1998 - 2006

1.2 Nguyễn Tất Huệ 2006 - đến nay

2 Phó Giám đốc 

2.1 Nguyễn Tất Huệ 2000 - 2006

2.2  Nguyễn Thị Bích 2007 - đến nay

2.3 Lê Đình Biên 2014 - 2015
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ĐOẠN ĐƯỜNG SÔNG HẢI DƯƠNG

1 Giám đốc

1.1 Nguyễn Văn Đễ 1967 - 1980

1.2 Vũ Trường Xuân 1981 - 1987

1.3 Nguyễn Văn Tuyển 1987 - 1989

1.4 Vũ Xuân Điệt 1990 - 2002

1.5 Lê Văn Bình 2002 - 2012

1.6 Nguyễn Hùng 2012 - đến nay

2 Phó Giám đốc

2.1 Trần Văn Thung 1971 - 1982

2.2 Lê Quý Thành 1982 - 1984

2.3 Vũ Xuân Điệt 1984 - 1988

2.4 Nguyễn Minh Kiên 1989 - 1990

2.5 Lê Văn Bình 2000 - 2002

2.6 Vũ Như Ky 2006 - đến nay

2.7 Bùi Văn Trưởng 6/2015 - đến nay

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG

1 Trưởng ban, Giám đốc

1.1 Nguyễn Xuân Hãnh 1975 - 1983

1.2 Lưu Chương Tắc 1983 - 1993

1.3 Nguyễn Đức Phong 1993 - 1994

1.4 Lưu Quang Vần 1994 - 1998

1.5 Nguyễn Tiến Thắng 1998 - 2000

1.6 Nguyễn Văn Phú 2001 - 2004

1.7 Lê Đình Long 2004 - 2011
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1.8 Bùi Xuân Hải 2013 - đến nay

2 Phó Trưởng ban, Phó Giám đốc 

2.1 Lý Trọng Thời 1975 - 1977

2.2 Nguyễn Đức Yến 1977 - 1978

2.3 Chu Minh Dũng 1982 - 1987

2.4 Lê Quý Thành 1984 - 1986

2.5 Nguyễn Trọng Tý 1994 - 1996

2.6 Bùi Thành Vy 2001 - 2013 Phụ trách Ban 2011 - 2013

2.7 Bùi Xuân Hải 2010 - 2013

2.8 Nguyễn Quang Quỳnh 2014 - đến nay

ĐỘI CẦU 71 

1 Đội trưởng 

1.1 Nguyễn Quang Luận 1971 - 1975

2 Đội phó

2.1 Phan Quân 1971 - 1975

ĐẠI LÝ VẬN TẢI 1983 - 1993

1 Giám đốc 

1.1 Trịnh Thanh Oai Chưa rõ thời gian

1.2 Nguyễn Mạnh Thường Chưa rõ thời gian

1.3 Nguyễn Trung Phong Chưa rõ thời gian

2 Phó Giám đốc 

2.1 Ngô Nguyên Dương Chưa rõ thời gian

2.2 Nguyễn Minh Kiên Chưa rõ thời gian

2.3 Nguyễn Trung  Phong Chưa rõ thời gian
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BAN LIÊN XÃ VẬN TẢI 

1 Chủ nhiệm 

1.1 Đỗ Ngọc Huân Chưa rõ thời gian

1.2 Nguyễn Văn An Chưa rõ thời gian

1.3 Trịnh Thanh Oai 1974 - chưa rõ thời 
gian

2 Phó Chủ nhiệm 

2.1 Trần Phương Chưa rõ thời gian

2.2 Nguyễn Khuể Chưa rõ thời gian

2.3 Lê Thụy Chưa rõ thời gian

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN

1 Giám đốc 

1.1 Trần Việt Lương 2000 - 2004

1.2 Nguyễn Anh Cương 2004 - 2005

1.3 Phạm Văn Phượng 2006 - 2007

1.4 Nguyễn Đức Huấn 2007 - đến nay

2 Phó Giám đốc 

2.1 Phạm Văn Chỉnh 2000 - 2001

2.2 Phạm Văn Phượng 2001 - 2006

2.3 Nguyễn Đức Huấn 2006 - 2007

2.4 Vũ Đức Hạnh 2007  - 2014

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ GTVT

1 Giám đốc

1.1 Nguyễn Anh Cương 2001 - 2005 Phó GĐ Sở Phụ trách 

1.2 Phạm Quang Vui 2005 - đến nay
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2 Phó Giám đốc

2.1 Phạm Quang Vui 2002 - 2005

2.2 Phạm Văn Thanh 2005 - đến nay

TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG 

1 Trạm trưởng

1.1 Vũ Đức Hạnh 2014 - đến nay

VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH 

1 Chánh Văn phòng 

1.1 Bùi Đức Chính 2007 - 2012

1.2 Mạc Văn Thái 2012 - đến nay

2 Phó Chánh Văn phòng 

2.1 Bùi Đức Chính 2005 - 2007

2.2 Vũ Đức Hạnh 2012 - đến nay Kiêm Trạm trưởng TKTTT

2.3 Vũ Duy Bôn 2014 - đến nay 

Ghi	chú:	Danh	sách	trên	còn	thiếu	một	số	thông	tin	do	nguồn	tư	
liệu	chưa	đầy	đủ,	Hội	đồng	Biên	tập	rất	mong	tiếp	tục	nhận	được	sự	
tham	gia	góp	ý,	cung	cấp	tư	liệu	để	bổ	sung,	hoàn	chỉnh.
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PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC I

1. Kết quả xây dựng hệ thống đường bộ từ 1997-2014(1)

Năm
Đường tỉnh Đường huyện

Km Kinh phí  (tỷ đồng) Km Kinh phí (tỷ đồng)
1997 11,0 6,0 44,5 39,0
1998 10,5 16,7
1999 18,6 11,5 16,0 15,6
2000 15,3 26,5 22,4
2001 20,8 24,3 26,1 24,2
2002 20,6 33,9 38,7 42,9
2003 27,5 27,6
2004 4,0 13,8 23,0 47,8
2005 9,4 110,6 33,5 104,7
2006 17,3 142,1 43,0 150,3
2007 28,2 134,0 23,9 67,6
2008 24,2 140,3 14,2 141,3
2009 13,1 301,3 13,2 40,8
2010 13,5 119,0 16,8 68,4
2011 26,5 302,8
2012 748,4
2013 796,0
2014 419,8
Tổng 246,5 3.347,5 342,0 748,0

1 Nguồn tổng hợp trong Báo cáo các năm từ 1997-2010 của Sở Giao thông vận tải  
Hải Dương.
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2. Vận tải hàng hóa và hành khách đường bộ từ 1997-2014(1)

Năm Hàng hóa
(tấn)

Hành khách
(lượt người)

1997 1.696.500 1.849.000

2000 2.360.121 1.325.800

2001 2.450.800 1.400.000

2002 2.551.282 1.460.550

2003 2.857.426 1.605.000

2004 2.986.009 1.850.000

2005 7.417.000 4.957.000

2006 8.929.500 6.500.000

2007 9.629.400 7.044.000

2008 10.579.700 7.700.000

2009 14.929.700 10.500.000

2010 18.129.700 12.100.000

2011 19.724.500 13.880.000

2012 26.538.200 16.651.000

2013 30.518.930 19.148.650

2014 35.096.769 22.020.947

2015 (ước) 40.361.284 25.324.089

1 Nguồn tổng hợp trong Báo cáo các năm từ 1997-2012 của Sở Giao thông vận tải  
Hải Dương.



234

LỊCH SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG

3. Vận tải hàng hóa đường thủy từ 2000-2014(1)

Năm Khối lượng  
(tấn)

2000 2.200.000

2001 2.262.800

2002 2.321.793

2003 2.638.401

2004 2.757.124

2005 8.658.000

2006 10.170.500

2007 10.870.600

2008 11.420.300

2009 15.770.300

2010 16.970.300

2011 18.656.500

2012 25.378.800

2013 29.185.620

2014 33.563.463

1 Nguồn tổng hợp trong Báo cáo các năm từ 2000-2012 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.
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4. Kết quả xây dựng đường giao thông nông thôn từ 1997-2014(1)

Năm Chiều dài
(km)

Kinh phí
(tỷ đồng)

Đường nhựa và  
bê tông (km)

1997 918 54,50 49,80

1998 1.520 68,30 80,80

1999 1.042 65,16 97,00

2000 1.026 64,50 238,00

2001 961 125,44 717,60

2002 1.048 175,25 896,00

2003 711 217,50 596,00

2004 1.040 329,70 866,20

2005 1.111 391,70 959,10

2006 587 189,45 512,60

2007 366 125,38 290,60

2008 302 122,53 229,50

2009 435 224,72 390,50

2010 299 166,04 259,50

2011 362 286,14 312,10

2012 331 310,62 278,20

2013 737 592,00 478,00

2014 945 931,50 774,00

2015(ước) 870 1.050,00 800,00

Tổng 14.611 5.490,43 8.825,50

1 Nguồn tổng hợp trong Báo cáo các năm từ 1997-2014 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.
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PHỤ LỤC II

Quốc lộ qua địa bàn tỉnh (đến 2015)

TT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài 
(km)

1
Đường ô tô 

cao tốc Hà Nội 
- Hải Phòng

 Xã Thái Dương, 
huyện Bình Giang 

 Xã Vĩnh Lập,  
huyện Thanh Hà  40,20 

2 Quốc lộ 5  Xã Hưng Thịnh,  
huyện Bình Giang 

 Xã Kim Lương,  
huyện Kim Thành  44,11 

3 Quốc lộ 18  Phường Phả Lại,      
thị xã Chí Linh 

 Phường Hoàng Tiến, 
thị xã Chí Linh  19,87 

4 Quốc lộ 37  Thị trấn Ninh Giang, 
huyện Ninh Giang 

 Xã Lê Lợi, 
 thị xã Chí Linh  64,32 

5 Quốc lộ 38  Xã Cẩm Hưng,  
huyện Cẩm Giàng 

 Xã Thúc Kháng, 
huyện Bình Giang  14,14 

6 Quốc lộ 38B  Thị trấn Gia Lộc, 
huyện Gia Lộc 

 Xã Cao Thắng,  
huyện Thanh Miện  19,95 

7 Quốc lộ 10  Xã Nguyên Giáp, 
huyện Tứ Kỳ 

 Xã Nguyên Giáp, 
huyện Tứ Kỳ  1,00 
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PHỤ LỤC III

Các tuyến đường tỉnh (đến 2015)

TT
Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài  

(km)

Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ

1 Đường 
tỉnh 
388

Đường tỉnh188  
(Km 1+337 - 
Km 28+890)

Mạo Khê 
- Đông 
Triều - 
Quảng 
Ninh

Mạo Khê 
- Đông 
Triều - 
Quảng 
Ninh

Ngọ 
Dương 
- Tam 
Kỳ - Kim 
Thành

Ngọ 
Dương 
- Tam 
Kỳ - Kim 
Thành

 27,55  29,74 

2 Đường 
tỉnh 
389

Đường tỉnh 
186 (Km0 - 
Km14+300)

QL5, xã 
Cộng 
Hòa 
- Kim 
Thành

QL5, xã 
Cộng 
Hòa, 
huyện 
Kim 
Thành

Xã Hiệp 
An - 
Kinh 
Môn 
(giao 
đường 
tỉnh 388)

Bến phà 
Triều

 26,45  14,30 

Đường tỉnh 
189 (Km0 - 
Km6 + 500)

Bến phà 
Triều

Xã Hiệp 
Sơn, 
huyện 
Kinh Môn

 6,50 

Đường tỉnh  
188 (Km9 +  
600 - Km15  
+ 250)

Xã Hiệp  
Sơn,  
huyện  
Kinh  
Môn

Xã Hiệp 
An - Kinh 
Môn 

 5,65 

3 Đường 
tỉnh 
389B

Đường huyện 
Phùng Khắc

Giao 
đường 
389 tại 
TT Kinh 
Môn

Đường 
389 tại 
TT Kinh 
Môn

Đường 
389 tại 
xã Phúc 
Thành

Đường 
389 tại 
xã Phúc 
Thành - 
Kinh Môn

 13,81  13,81 
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TT
Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài  

(km)

Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ

4 Đường 
tỉnh 
390

Đường tỉnh 
17NS (Km0 - 
Km6 + 200)

Chân đê 
bến Lấu 
- Nam 
Sách

Chân đê 
bến Lấu 
- Nam 
Sách

Xã 
Thanh 
Cường 
- Thanh 
Hà

Thị trấn 
Nam 
Sách

 48,20  6,20 

Đường tỉnh 
183B (Km0 - 
Km8 + 200)

Thị trấn 
Nam 
Sách

Quốc lộ 5  8,20 

Đường tỉnh 
190A (Km1 + 
200 - Km25 + 
800)

Quốc lộ 5 Xã Thanh 
Cường 
- Thanh 
Hà

 25,80 

Xã Nam  
Đồng -  
TP Hải 
Dương) 

Xã 
Thanh 
Hải - 
Thanh 
Hà

8,00

5 Đường 
tỉnh 
390B

Đường tỉnh 
190B (Km0 - 
Km11 + 000)

QL5 - Xã 
Hồng Lạc 
- Thanh 
Hà 

QL5 - Xã 
Hồng Lạc 
- Thanh 
Hà 

Thị trấn 
Thanh 
Hà - 
Thanh 
Hà

Thị trấn 
Thanh Hà 
- Thanh 
Hà

 11,40  11,00 

6 Đường 
tỉnh 
391

Đường tỉnh 
191 (Km0 - 
Km28 + 100)

QL5 - 
Phường 
Cẩm 
Thượng 
- TP. Hải 
Dương

QL5 - 
Phường 
Cẩm 
Thượng 
- TP. Hải 
Dương

Thị trấn 
Ninh 
Giang 
- Ninh 
Giang

Quý Cao 
- Tứ Kỳ

 40,00  29,30 

Đường tỉnh 
17D (Km0 - 
Km10 + 700)

Quý Cao - Tứ Kỳ Thị trấn 
Ninh 
Giang 
- Ninh 
Giang

 10,70 
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TT
Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài  

(km)

Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ

7 Đường 
tỉnh 
392

Đường tỉnh 
20A (Km0 - 
Km30 + 350)

Thị trấn 
Kẻ Sặt 
(giao 
Quốc lộ 
38)

Thị trấn 
Kẻ Sặt 

Thị trấn 
Tứ Kỳ 
(giao với 
đường 
tỉnh 391)

Cầu Ràm  38,14  30,35 

Đường tỉnh 194 + Cầu 
Vạn (Km0 - Km7+790)

Quốc lộ 
37

Thị trấn 
Tứ Kỳ 

 7,79 

8 Đường 
tỉnh 
392B

Đường tỉnh 
20B (Km0 - 
Km12+700)

Ngã ba 
Chương 
- Thanh 
Miện

Ngã ba 
Chương 
- Thanh 
Miện

Xã Tiền 
Phong 
- Thanh 
Miện

Xã Tiền 
Phong 
- Thanh 
Miện

 12,70  12,70 

9 Đường 
tỉnh 
392C

Đường huyện 
193

Đường 
392B tại 
Thị trấn 
Thanh 
Miện

Đường 
392B tại 
Thị trấn 
Thanh 
Miện

Giao 
đường 
393 - Xã 
Tân Trào 
- Thanh 
Miện

Giao 
đường 
393 - Xã 
Tân Trào 
- Thanh 
Miện

 10,50  10,50 

10 Đường 
tỉnh 
393

Đường tỉnh 
39D (Km0 - 
Km22+090)

Chợ Cuối 
- Thị trấn 
Gia Lộc

Thị trấn 
Gia Lộc

Cầu Từ 
Ô - Xã 
Tân Trào 
- Thanh 
Miện

Cầu Từ 
Ô - Xã 
Tân Trào 
- Thanh 
Miện

 20,05  22,09 

11 Đường 
tỉnh 
394

Đường tỉnh 
194 (Km0 - 
Km19+890)

Đường 
huyện 5B 
- Xã Cẩm 
Vũ - Cẩm 
Giàng

Phú Lộc 
- Cẩm 
Giàng

Xã Thái 
Dương-
Bình 
Giang

Xã Thái 
Dương-
Bình 
Giang

 20,13  19,89 

12 Đường 
tỉnh 
395

Đường tỉnh 
39C (Km0 - 
Km25+100)

Xã Ngọc 
Sơn - Tứ 
Kỳ (giao 
đường 
391)

Xã Ngọc 
Sơn - Tứ 
Kỳ

Thị trấn 
Kẻ Sặt 
- Bình 
Giang

Thị trấn 
Kẻ Sặt 
- Bình 
Giang

 24,30  25,10 
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TT
Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài  

(km)

Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ

13 Đường 
tỉnh 
396

Đường tỉnh 
210 

Xã Đồng 
Tâm 
- Ninh 
Giang

Xã Đồng 
Tâm 
- Ninh 
Giang

Xã Chi 
Lăng 
Nam - 
Thanh 
Miện

Xã Chi 
Lăng 
Nam - 
Thanh 
Miện

 19,50  19,50 

14 Đường 
tỉnh 
396B

Đường huyện 
20C (Km0 - 
Km5+700)

Xã Đức 
Xương - 
Gia Lộc 
(giao 
Quốc lộ 
38B)

Xã Đức 
Xương - 
Gia Lộc

Cầu 
Hiệp - 
Xã Hưng 
Long 
- Ninh 
Giang

Giao 
đường 
tỉnh 210

11,60  5,70 

Đường huyện 
210B (Km0 - 
Km5+900)

Giao 
đường 
tỉnh 210

Bến Hiệp 
- Ninh 
Giang

 5,90 

15 Đường 
tỉnh 
398

Đường tỉnh 
17A Chí 
Linh (Km0 - 
Km8+000)

QL18 - 
Phả Lại - 
Chí Linh

Ngã ba 
An Lĩnh

Bến Phà 
Đồng 
Việt - 
Chí Linh

Phà Đồng 
Việt

 23.50  8,00 

Đường tỉnh Côn Sơn 
(Km0 - Km4+100)

QL37 - 
Chí Linh

QL37 - 
Chí Linh

 4,10 

Đường tỉnh Chu Văn An 
(Km0 - Km7+400)

QL18 - Chí Linh QL 37 - 
Chí Linh

 7,40 

16 Đường 
tỉnh 
398B

Đường huyện 
185

Km40 - 
QL18

Km40 - 
QL18

Xã 
Hoàng 
Hoa 
Thám - 
Chí Linh

Xã Hoàng 
Hoa 
Thám - 
Chí Linh

 9,50  9,50 

17 Đường 
62m

Cầu Lộ 
Cương

Ngã ba 
Gia Lộc

 3,90  - 

TỔNG 361,00 355,40
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PHỤ LỤC IV

Tọa độ định vị toàn cầu, địa danh một số tuyến sông, tuyến 
đường và công trình giao thông

1. Cầu Đáy
Cầu Đáy nằm trên đường tỉnh 393 bắc qua sông Đình Đào. 

Điểm đầu thuộc xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc có tọa độ (x = 2305327,  
y = 579140); điểm cuối thuộc xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc có tọa 
độ (x = 2305229, y = 579035).

2. Cầu Tràng Thưa
Cầu Tràng Thưa nằm trên Quốc lộ 38B bắc qua sông Đình 

Đào. Điểm đầu thuộc xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc có tọa độ  
(x = 2302615, y = 581133); điểm cuối thuộc xã Đồng Quang, huyện 
Gia Lộc có tọa độ (x = 2302520, y = 581042).

3. Cầu Bía
Cầu Bía nằm trên Quốc lộ 37 bắc qua sông Đình Đào. Điểm 

đầu thuộc xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang có tọa độ (x = 2301097,  
y = 587113); điểm cuối thuộc xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ có tọa độ  
(x = 2301243, y = 586916).

4. Cầu phao Ô Xuyên
Cầu phao Ô Xuyên bắc qua sông Đình Đào. Điểm đầu thuộc xã 

Yết Kiêu, huyện Gia Lộc có tọa độ (x = 2307512, y = 578118); điểm 
cuối thuộc xã Cổ Bì, huyện Bình Giang có tọa độ (x = 2307480,  
y = 578050).

5. Cầu Vạn
Cầu Vạn nằm trên đường tỉnh 392 bắc qua sông Tứ Kỳ. Điểm 

đầu thuộc xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ có tọa độ (x = 2302752,  
y = 593752); điểm cuối thuộc thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ có tọa độ 
(x = 2302837, y = 593856).
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6. Cầu phao Đồn
Cầu phao Đồn bắc qua sông Tứ Kỳ. Điểm đầu thuộc xã Quang 

Phục, huyện Tứ Kỳ có tọa độ (x = 2303339, y = 591132); điểm 
cuối thuộc xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ có tọa độ (x = 2303268,  
y = 591038).

7. Cống Chanh
Cống Chanh là vị trí giáp ranh giữa hai tỉnh Hải Dương và Hưng 

Yên. Điểm đầu thuộc xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương có tọa độ (x = 2311314, y = 566313); điểm cuối thuộc xã 
Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có tọa độ (x = 2311276,  
y = 566255).

8. Cầu Cậy
Cầu Cậy nằm trên đường tỉnh 394 bắc qua Sông Sặt. Điểm đầu 

thuộc xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng có tọa độ (x = 2312656,  
y = 575906); điểm cuối thuộc xã Long Xuyên, huyện Bình Giang có 
tọa độ (x = 2312564, y = 575845).

9. Cầu Sặt

Cầu  Sặt nằm trên Quốc lộ 38, bắc qua sông Sặt. Điểm đầu nằm 
trên địa phận thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có 
tọa độ (x = 2313677, y = 567442); điểm cuối thuộc xã Minh Đức, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có tọa độ (x = 2313778, y = 567402).

10. Cầu Lộ Cương

Cầu Lộ Cương nằm trên đường 62m kéo dài bắc qua Sông Sặt. 
Điểm đầu thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương có tọa độ  
(x = 2313940, y = 582428); điểm cuối thuộc xã Liên Hồng, huyện 
Gia Lộc có tọa độ (x = 2313744, y = 582458).

11. Cầu Phú Tảo
Cầu Phú Tảo nằm trên đường Ngô Quyền (QL37), thành phố 

Hải Dương bắc qua Sông Sặt. Điểm đầu thuộc địa phận phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương có tọa độ (x = 2314238, y = 584876); 
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điểm cuối thuộc địa phận phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương 
có tọa độ (x = 2314122, y = 584953).

12. Cầu Cất
Cầu Cất nằm trên Đại lộ Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương 

(đường tỉnh 391) bắc qua sông Sặt, cầu nằm trong địa phận thuộc 
phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương có tọa độ điểm đầu  
(x = 2315349, y = 585440); điểm cuối (x = 2315301, y = 585489).

13. Cầu Hải Tân
Cầu Hải Tân nằm trên đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, 

cầu nằm trong địa phận phường Hải Tân, thành phố Hải Dương có 
tọa độ điểm đầu (x = 2315304, y = 586637); điểm cuối (x = 2315229, 
y = 586632).

14. Cầu Ghẽ
Cầu Ghẽ nằm trên Quốc lộ 5 bắc qua sông Ghẽ. Điểm đầu thuộc 

địa phận xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng có tọa độ (x = 2316249,  
y = 573726); điểm cuối thuộc xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng có 
tọa độ (x = 2316246, y = 573817).

15. Cầu Cẩm Giàng (đường bộ)
Cầu Cẩm Giàng bắc qua sông Ghẽ. Điểm đầu cầu thuộc 

thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng có tọa độ (x = 2319523,  
y = 569261); điểm cuối thuộc xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng có tọa 
độ (x = 2319523, y = 569215).

16. Cầu Cẩm Giàng (đường sắt)
Cầu Cẩm Giàng đường sắt bắc qua sông Ghẽ. Điểm đầu thuộc 

thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng có tọa độ (x = 2319491,  
y = 569271); điểm cuối thuộc xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng có tọa 
độ (x = 2319492, y = 569218).

17. Cầu Xe
Cầu Xe nằm trên đường tỉnh 391 bắc qua sông Cầu Xe. Điểm 

đầu thuộc xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ có tọa độ (x = 2298704,  
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y = 599984); điểm cuối thuộc xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ có tọa 
độ (x = 2298625, y = 600079).

18. Cầu phao Mũ

Cầu phao Mũ bắc qua sông Cửu Yên. Điểm đầu thuộc xã Phượng 
Kỳ, huyện Tứ Kỳ có tọa độ (x = 2297590, y = 595868); điểm cuối 
thuộc xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ có tọa độ (x = 2297447, y = 595864).

19. Cầu Ràm

Cầu Ràm nằm trên Quốc lộ 37 bắc qua sông Cửu Yên. Điểm 
đầu thuộc địa phận xã Tân Hương, huyện Ninh Giang có tọa độ  
(x = 2298182, y = 590232); điểm cuối thuộc xã Nghĩa An, huyện 
Ninh Giang có tọa độ (x = 2298303, y = 590168).

20. Cầu Cửu An

Cầu Cửu An nằm trên đường trục Bắc Nam tỉnh Hải Dương bắc 
qua sông Cửu Yên. Điểm đầu thuộc địa phận xã Tân Phong, huyện 
Ninh Giang có tọa độ (x = 2296051, y = 583846); điểm cuối thuộc 
xã An Đức, huyện Ninh Giang có tọa độ (x = 2296265, y = 583859).

21. Cầu Di Linh

Cầu Di Linh nằm trên đường tỉnh 396B bắc qua sông Cửu Yên. 
Điểm đầu thuộc địa phận xã An Đức, huyện Ninh Giang có tọa độ  
(x = 2297102, y = 581685); điểm cuối thuộc xã Hoàng Hanh, huyện 
Ninh Giang có tọa độ (x = 2297020, y = 581641).

22. Cầu Hợp Thanh

Cầu Hợp Thanh nằm trên đường tỉnh 390 bắc qua sông Gùa. 
Điểm đầu thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà có tọa 
độ (x = 2309040, y = 599477); điểm cuối thuộc xã Hợp Đức, huyện 
Thanh Hà có tọa độ (x = 2308924, y = 599591).
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23. Cầu Hương
Cầu Hương nằm trên đường tỉnh 390B bắc qua sông Hương. 

Điểm đầu thuộc địa phận xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà có tọa độ  
(x = 2313246, y = 596348); điểm cuối thuộc thị trấn Thanh Hà, huyện 
Thanh Hà có tọa độ (x = 2313152, y = 596314).

24. Cầu An Thái
Cầu An Thái nằm trên đường tỉnh 388 bắc qua sông Kinh Môn. 

Điểm đầu thuộc địa phận thuộc thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành 
có tọa độ (x = 2319717, y = 606274); điểm cuối thuộc xã Long Xuyên, 
huyện Kinh Môn có tọa độ (x = 2319839, y = 606467).

25. Cầu Hiệp Thượng
Cầu Hiệp Thượng nằm trên đường tỉnh 388 bắc qua sông Kinh 

Thầy. Điểm đầu thuộc địa phận thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn 
có tọa độ (x = 2324496, y = 609001); điểm cuối thuộc xã Hiệp Sơn, 
huyện Kinh Môn có tọa độ (x = 2324322, y = 608838).

26. Cầu Đá Vách
Cầu Đá Vách nằm trên đường tỉnh 388 bắc qua sông Đá Vách. 

Là điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Điểm 
đầu thuộc địa phận thị xã Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh có tọa độ  
(x = 2328584, y = 613085); điểm cuối thuộc thị trấn Minh Tân, huyện 
Kinh Môn có tọa độ (x = 2328343, y = 612883).

27. Cầu Từ Ô
Cầu Từ Ô nằm trên đường tỉnh 393 bắc qua sông Chanh, là điểm 

giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu thuộc 
địa phận xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương có tọa độ 
(x = 2300719, y = 566665); điểm cuối thuộc xã Đa Lộc, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên có tọa độ (x = 2300708, y = 566616).

28. Cầu Hà Chợ
Cầu Hà Chợ nằm trên đường tỉnh 394 bắc qua sông Chanh, là 

điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu 
thuộc địa phận xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 
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có tọa độ (x = 2307283, y = 566578); điểm cuối thuộc xã Bãi Sậy, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có tọa độ (x = 2307301, y = 566521).

29. Cầu Dao
Cầu Dao được xây dựng thuộc Dự án GTNT-WR2-CR3306-

VN bắc qua sông Chanh, là điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và 
tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu thuộc xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương có tọa độ (x = 2292495, y = 574784); điểm 
cuối thuộc xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tọa độ  
(x = 2292945, y = 574742).

30. Cầu Hiệp
Cầu Hiệp nằm trên đường tỉnh 396B bắc qua sông Luộc. Là 

điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Thái Bình. Điểm đầu 
thuộc địa phận xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 
có tọa độ (x = 2289059, y = 583564); điểm cuối thuộc xã Quỳnh 
Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có tọa độ (x = 2288900,  
y = 583682).

32. Cầu Hoàng Thạch
Cầu Hoàng Thạch nằm trên đường tỉnh 188 cũ bắc qua sông Đá 

Vách; là điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. 
Điểm đầu thuộc địa phận thị xã Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh có tọa độ 
(x = 2328153, y = 613645); điểm cuối thuộc thị trấn Minh Tân, huyện 
Kinh Môn có tọa độ (x = 2327929, y = 613437).

33. Cầu Bình
Cầu Bình nằm trên Quốc lộ 37 bắc qua sông Kinh Thầy. Điểm 

đầu thuộc địa phận xã Thanh Quang, huyện Nam Sách có tọa độ  
(x = 2329039, y = 589626); điểm cuối thuộc xã Đồng Lạc, thị xã Chí 
Linh có tọa độ (x = 2328999, y = 589863).

34. Cầu Phả Lại
Cầu Phả Lại nằm trên Quốc lộ 18 bắc qua sông Thái Bình, là 

vị trí giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Ninh. Điểm đầu 
thuộc địa phận xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có tọa độ  
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(x = 2335777, y = 582317); điểm cuối thuộc thị trấn Phả Lại, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương có tọa độ (x = 2335747, y = 582621).

35. Cầu Đại Tân
Cầu Đại Tân nằm trên Quốc lộ 18, bắc qua sông Đông Mai thuộc 

phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, có tọa độ điểm đầu (x = 2337946, 
y = 596743); điểm cuối (x = 2337946, y = 596682).

36. Cầu Vàng Chua
Cầu Vàng Chua nằm trên Quốc lộ 18 bắc qua sông Đạm Thủy. 

Là điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Điểm 
đầu thuộc địa phận xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
có tọa độ (x = 2336309, y = 600119); điểm cuối thuộc phường Bắc 
Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh có tọa độ (x = 2336268, 
y = 600168).

37. Cầu Tràng
Cầu Tràng nằm trên Quốc lộ 38B bắc qua sông Chanh, là điểm 

giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu thuộc 
địa phận xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương có tọa 
độ (x = 2295850,  y = 572898); điểm cuối thuộc xã Quang Hưng, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tọa độ (x = 2295795, y = 572860).

38. Cầu Lai Vu (đường bộ)
Cầu Lai Vu nằm trên Quốc lộ 5 bắc qua sông Lai Vu (sông Rạng). 

Điểm đầu thuộc phận thuộc xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà có tọa độ 
(x = 2320361, y = 592036); điểm cuối thuộc xã Lai Vu, huyện Kim 
Thành có tọa độ (x = 2320393, y = 592173).

39. Cầu Lai Vu (đường sắt)
Cầu Lai Vu đường sắt nằm song song với cầu Lai Vu đường bộ, 

bắc qua sông Lai Vu. Điểm đầu thuộc địa phận xã Hồng Lạc, huyện 
Thanh Hà có tọa độ (x = 2320216, y = 592037); điểm cuối thuộc xã 
Lai Vu , huyện Kim Thành có tọa độ (x = 2320251, y = 592167).
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40. Cầu Phú Lương
Cầu Phú Lương nằm trên Quốc lộ 5 bắc qua sông Thái Bình. Cầu 

nằm trong địa phận thành phố Hải Dương. Điểm đầu thuộc phường 
Nhị Châu, có tọa độ (x = 2317286, y = 588579); điểm cuối thuộc 
phường Nam Đồng có tọa độ (x = 2317248, y = 588830).

41. Cầu Phú Lương đường sắt
Cầu Phú Lương đường sắt nằm song song với cầu Phú Lương, 

bắc qua sông Thái Bình. Cầu nằm trong địa phận thành phố Hải 
Dương. Điểm đầu thuộc phường Nhị Châu, có tọa độ (x = 2316994, 
y = 588532); điểm cuối thuộc phường Nam Đồng có tọa độ  
(x = 2316942, y = 588807).

42. Cầu vượt phía Tây thành phố Hải Dương
Cầu vượt phía Tây thành phố Hải Dương là điểm đầu của đường 

tỉnh 399 cũ. Cầu vượt qua Quốc lộ 5 và nằm trong địa phận thành phố 
Hải Dương. Điểm đầu cầu có tọa độ (x = 2317490, y = 587976); điểm 
cuối có tọa độ (x = 2317255, y = 587939).

43. Cầu vượt Đồng Niên
Cầu vượt Đồng Niên nằm trên Quốc lộ 5, vượt đường sắt Hà Nội 

- Hải Phòng. Cầu nằm trong thành phố Hải Dương. Điểm đầu có tọa 
độ (x = 2316852, y = 583390); điểm cuối có tọa độ (x = 2316760, y 
= 583238).

44. Cầu Chanh
Cầu Chanh nằm trên Quốc lộ 37 bắc qua sông Luộc, là điểm giáp 

ranh giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. Điểm đầu thuộc 
địa phận xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng có 
tọa độ (x = 2293517, y = 594602); điểm cuối thuộc thị trấn Ninh 
Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có tọa độ (x = 2293644, 
y = 594503).

45. Cầu Ô Xuyên
Cầu B03 Ô Xuyên nằm trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

Cầu bắc qua sông Đình Đào. Điểm đầu cầu thuộc xã Cổ Bì, huyện 
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Bình Giang có tọa độ (x = 2307944, y = 578022); điểm cuối thuộc xã 
Yết Kiêu, huyện Gia Lộc có tọa độ (x = 2307953, y = 578160).

46. Cầu Thái Bình

Cầu Thái Bình nằm trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cầu 
bắc qua sông Thái Bình, là điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và 
thành phố Hải Phòng. Điểm đầu thuộc địa phận xã Vĩnh Lập, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương có tọa độ (x = 2302084, y = 605079); 
điểm cuối thuộc xã Cát Tiên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng có 
tọa độ (x = 2301955, y = 605392).

47. Đập Bá Thủy

Đập Bá Thủy nằm trên đường tỉnh 395, bắc qua sông Đình Đào 
và nằm trong địa phận xã Trùng Khánh, huyện Gia Lộc. Có tọa 
độ điểm đầu (x = 2311073, y = 577181); điểm cuối (x = 2311075,  
y = 577121).

48. Âu Neo

Âu Neo nằm trên đường tỉnh 392B. Âu bắc qua sông Cửu Yên. 
Điểm đầu thuộc địa phận thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện có 
tọa độ (x = 2299001, y = 577312); điểm cuối thuộc địa phận xã Tứ 
Cường, huyện Thanh Miện có tọa độ (x = 2298912, y = 577237).

49. Âu An Thổ

Âu An Thổ nằm trên đường tỉnh 391. Âu bắc qua sông Cửu Yên. 
Điểm đầu thuộc địa phận xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ có tọa độ 
(x = 2295559, y = 599313), điểm cuối thuộc địa phận xã Hà Thanh, 
huyện Tứ Kỳ có tọa độ (x = 2295442, y = 599226).

50. Âu Cầu Xe

Âu Cầu Xe nằm trên đường tỉnh 391, bắc qua sông Cầu Xe, 
thuộc địa phận xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, có tọa độ điểm đầu  
(x = 2298811, y = 600095), điểm cuối (x = 2298760, y = 600163).
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51. Âu Ngọc Uyên
Âu Ngọc Uyên nằm trên đê hữu sông Thái Bình, bắc qua sông 

Sặt, thuộc địa phận phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, có 
tọa độ điểm đầu (x = 2314984, y = 587777), điểm cuối (x = 2314978,  
y = 587776).

52. Phà Phả Lại:
Phà Phả Lại nằm trên Quốc lộ 18 cũ nối hai bờ sông Thái Bình, 

là điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Ninh, bến bờ Hữu 
thuộc địa phận thuộc xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có 
tọa độ (x = 2336090, y = 582457), bến bờ Tả thuộc thị trấn Phả Lại, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương có tọa độ (x = 2336048, y = 582666).

53. Phà Bình
Phà Bình nằm trên Quốc lộ 37 cũ nối hai bờ sông Kinh Thầy, 

bến bờ Hữu thuộc địa phận thuộc xã Thanh Quang, huyện Nam Sách 
có tọa độ (x = 2328689, y = 589559), bến bờ Tả thuộc xã Đồng Lạc, 
huyện Chí Linh có tọa độ (x = 2328663, y = 589817).

54. Phà Hiệp Thượng
Phà Hiệp Thượng nằm trên đường tỉnh 188 cũ bắc qua sông Kinh 

Thầy, bến bờ Hữu thuộc địa phận thuộc xã Hiệp Sơn, huyện Kinh 
Môn có tọa độ (x = 2325463, y = 607347), bến bờ Tả thuộc xã Duy 
Tân, huyện Kinh Môn có tọa độ (x = 2325683, y = 607477).

55. Phà An Thái
Phà An Thái nằm trên đường tỉnh 188 cũ bắc qua sông Kinh 

Môn, bến bờ Hữu thuộc địa phận thuộc thị trấn Phú Thái, huyện Kim 
Thành có tọa độ (x = 2319885, y = 605947), bến bờ Tả thuộc xã Long 
Xuyên, huyện Kinh Môn có tọa độ (x = 2320038, y = 606065).

56. Phà Tuần Mây
Phà Tuần Mây nằm trên đường tỉnh 389 nối hai bờ sông Kinh 

Môn, bến bờ Hữu thuộc địa phận xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành 
có tọa độ (x = 2323061, y = 594966), bến bờ Tả thuộc xã Thăng 
Long, huyện Kinh Môn có tọa độ (x = 2323262, y = 594971).
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57. Phà Triều
Phà Triều nằm cạnh đường tỉnh 389 nối hai bờ sông Kinh Thầy, 

là điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. bến 
bờ Hữu thuộc địa phận thuộc xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh 
Hải Dương có tọa độ (x = 2329566, y = 603519), bến bờ Tả thuộc 
xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh có tọa độ  
(x = 2329655, y = 603789).

58. Phà Gùa
Phà Gùa nằm trên đường tỉnh 390 nối hai bờ sông Gùa, bến 

bờ Tả thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà có tọa độ  
(x = 2309068, y = 599477), bến bờ Hữu thuộc xã Hợp Đức, huyện 
Thanh Hà có tọa độ (x = 2308947, y = 599624).

59. Phà Chanh
Phà Chanh nằm trên Quốc lộ 37 nối hai bờ sông Luộc, là điểm 

giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. bến bờ Hữu 
thuộc địa phận xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 
có tọa độ (x = 2293075, y = 594207), bến bờ Tả thuộc thị trấn Ninh 
Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có tọa độ (x = 2293228, 
y = 594200).

60. Phà Hàn
Phà Hàn nằm trên đường 17A cũ, nối hai bờ sông Thái Bình, 

bến bờ Hữu thuộc địa phận phường Cẩm Thượng, thành phố Hải 
Dương có tọa độ (x = 2318356, y = 584019), bến bờ Tả thuộc 
phường Thượng Đạt, thành phố Hải Dương có tọa độ (x = 2318622,  
y = 584001).

61. Phà Linh Xá
Phà Linh Xá nằm trên đường 17A cũ nối hai bờ sông Kinh Thầy, 

bến bờ Hữu thuộc địa phận xã Nam Hưng, huyện Nam Sách có tọa 
độ (x = 2332411, y = 585496), bến bờ Tả thuộc xã Cổ Thành, thị xã 
Chí Linh có tọa độ (x = 2332524, y = 585299).
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62. Cầu phao Cổ Pháp
Cầu phao Cổ Pháp nằm trên tuyến đường 5B cũ nối hai bờ sông 

Lai Vu, bến bờ Hữu địa phận xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách có tọa 
độ (x = 2322246, y = 592321), bến bờ Tả thuộc xã Lai Vu, huyện 
Kim Thành có tọa độ (x = 2322198, y = 592419).

63. Đò Giám
Đò Giám nằm trên tuyến đường 5B cũ nối hai bờ sông Thái Bình, 

bến bờ Tả thuộc địa phận xã Thái Tân, huyện Nam Sách có tọa độ  
(x = 2321446, y = 580631), bến bờ Hữu thuộc xã Cẩm Văn, huyện 
Cẩm Giàng có tọa độ (x = 2321352, y = 580431).

64. Cầu phao Bía
Cầu phao Bía nằm trên Quốc lộ 37 nay được thay thế bằng Cầu 

Bía nối hai bờ sông Đình Đào, bến bờ Hữu thuộc địa phận xã Ứng 
Hòe, huyệnNinh Giang có tọa độ (x = 2301097, y = 587113), bến 
bờ Tả thuộc xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ có tọa độ (x = 2301243,  
y = 586916).

65. Phà Hiệp
Phà Hiệp nằm trên đường tỉnh 396B cũ nối hai bờ sông Luộc, là 

điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và Thái Bình. Bến bờ Tả thuộc 
địa phận xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có tọa độ 
(x = 2288978, y = 583501), bến bờ Hữu thuộc xã Quỳnh Hoa, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có tọa độ (x = 2288819, y = 583517).

66. Phà Đồng Việt
Phà Đồng Việt nằm trên đường tỉnh 398 nối hai bờ sông Thái 

Bình, là điểm giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Giang. 
Bến bờ Tả thuộc địa phận xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương có tọa độ (x = 2341066, y = 585094), bến bờ Hữu thuộc xã 
Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có tọa độ (x = 2340986,  
y = 584812).
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67. Sông Tứ Kỳ
Sông Tứ Kỳ dài 32km trong đó đoạn từ Km12 - Km32, do cống 

Đồng Tràng nhỏ hẹp nên không khai thác vận tải được. Sông chỉ phục 
vụ cho tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp; đoạn Km0 (ngã ba Cự Lộc, 
xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ có tọa độ x = 2303648, y = 590356 nối 
với sông Cửu Yên) đến Km12 (ngã ba cống Đồng Tràng, xã Quang 
Khải, huyện Tứ Kỳ có tọa độ x = 2297735, y = 594085, giao với sông 
Đình Đào). Đoạn tuyến dài 12km này đi qua 6 xã của huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương.

68. Sông Đình Đào
Sông Đình Đào dài 32,2 km, là tuyến sông nội đồng thuộc hệ 

thống đại thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải, chảy qua 21 xã phường của 4 
huyện Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. 
Điểm đầu Km0 tại ngã ba cống Đồng Tràng, xã Quang Khải, huyện 
Tứ Kỳ có tọa độ x = 2297735, y = 594085; điểm cuối Km32+166 
tại ngã ba Hưng Long, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang có tọa độ  
x = 2312140, y = 576859.

69. Sông Sặt
Sông Sặt dài 62km, là tuyến sông nội đồng chảy qua tỉnh Hải 

Dương và Hưng Yên thuộc hệ thống thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải. 
Điểm đầu Km0 giao cắt với sông Thái Bình tại âu Ngọc Uyên - TP. 
Hải Dương; Điểm cuối Km62 nối với sông Hồng tại cống Xuân Quan, 
xã Bát Tràng- Gia Lâm - Hà Nội; sông đi qua 20 xã, phường thị 
trấn thuộc các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc và thành phố 
Hải Dương bắt đầu từ Km0 âu Ngọc Uyên có tọa độ x = 2314833,  
y = 587892 đến điểm cuối tại Km28, xã Thúc Kháng, huyện Bình 
Giang có tọa độ x = 2311343, y = 566252.

70. Sông Ghẽ
Sông Ghẽ dài 8,7km, là tuyến sông nội đồng chảy qua 5 xã thuộc 

huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. Điểm đầu bắt nguồn từ ngã ba 
Cẩm Phúc, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng có tọa độ là x = 2314466,  
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y = 573192; điểm cuối giao với sông Sặt tại thị trấn Cẩm Giàng, 
huyện Cẩm Giàng có tọa độ là x = 2319659, y = 569200.

71. Sông Cầu Xe
Sông Cầu Xe dài 6km, là tuyến sông thuộc hệ thống đại thuỷ 

nông Bắc Hưng Hải, chảy qua 6 xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 
Dương. Điểm đầu bắt nguồn từ ngã ba Mía giao với sông Thái Bình, 
xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ có tọa độ là x = 2301089, y = 602265; 
điểm cuối tại ngã ba Phượng Kỳ, xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ có tọa 
độ là x = 2297518, y = 596304.

72. Sông Cửu An
Sông Cửu An dài 53km, là tuyến sông thuộc hệ thống đại thuỷ 

nông Bắc-Hưng-Hải, chảy qua địa bàn hai tỉnh Hưng Yên và Hải 
Dương. Đoạn tuyến qua tỉnh Hải Dương dài 37km (từ Km0 - Km37) 
đi qua 22 xã thuộc 03 huyện Thanh Miện, Ninh Giang và Tứ Kỳ. 
Điểm đầu tại Km 0 nối với sông Luộc tại âu An Thổ thuộc xã Nguyên 
Giáp huyện Tứ Kỳ có tọa độ là x = 2294970, y = 599566; điểm cuối 
tại Km37 - ngã 3 Pháo Đài thuộc địa phận xã Cao Thắng huyện Thanh 
Miện tỉnh Hải Dương, có tọa độ x = 2297175, y = 571931.

73. Sông Kinh Thầy
Sông Kinh Thầy dài 44,5km, là chi lưu của sông Thái Bình, sông 

đi qua 28 xã thuộc các huyện Kinh Môn, Nam Sách và thị xã Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu là ngã ba Trại Sơn thuộc địa phận 
thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có tọa độ là  
x = 2323676, y = 609573; điểm cuối tại ngã ba Lấu Khê xã Cổ 
Thành, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương có tọa độ là x = 2329686,  
y = 584151.

74. Sông Mạo Khê
Sông Mạo Khê dài 18km là gianh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hải 

Dương và Quảng Ninh. Sông đi qua 4 xã thuộc các huyện Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương. Điểm đầu là ngã ba Đụn, thị trấn Minh Tân, huyện 
Kinh Môn có tọa độ là x = 2325661, y = 615330; điểm cuối từ ngã ba 
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Bến Triều, xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn có tọa độ là x = 2329601, 
y = 603625.

75. Sông Kinh Môn
Sông Kinh Môn là một nhánh của hệ thống sông Thái Bình, chảy 

qua hai tỉnh Hải Dương và Thành phố Hải Phòng. Sông dài khoảng 
45km, là ranh giới tự nhiên giữa huyện Kinh Môn và huyện Kim 
Thành; giữa huyện Kinh Môn và huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng. Sông đi qua 17 xã thuộc huyện Kim Thành, Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương. Điểm đầu là ngã ba Nống, thuộc địa phận xã Minh Hòa, huyện 
Kinh Môn và xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có 
tọa độ là x = 2317440, y = 613335; điểm cuối là ngã ba Kèo, xã Thượng 
Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có tọa độ là x = 2322946, 
y = 594436.

76. Sông Lai Vu
Sông Lai Vu hay còn gọi là sông Rạng là một phân lưu trong hệ 

thống sông Thái Bình. Sông dài 26km đi qua 18 xã phường thuộc các 
huyện Nam Sách, Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà và thành phố 
Hải Dương. Bắt đầu tại ngã ba Cửa Dưa, thuộc địa phận xã Hợp Đức, 
huyện Thanh Hà có tọa độ là x = 2309019, y = 601093; điểm cuối tại 
ngã ba Vũ Xá thuộc địa phận xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách có tọa 
độ x = 2325585, y = 594379.

77. Sông Thái Bình
Sông Thái Bình chia thành 2 đoạn: Thượng lưu và hạ lưu. Đoạn 

qua địa phận tỉnh Hải Dương là phía thượng lưu, có chiều dài 64km 
đi qua 34 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, 
Cẩm Giàng, Nam Sách, thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương. 
Điểm đầu từ ngã ba Mía (ranh giới giữa bốn xã Vĩnh Lập, huyện 
Thanh Hà; An Thanh, Quang Trung, huyện Tứ Kỳ; Đại Thắng, huyện 
Tiên Lãng, Hải Phòng có tọa độ là x = 2301089, y = 602265; điểm 
cuối là nơi hợp lưu của sông Cầu và sông Thương còn gọi là Ngã ba 
Lác, thuộc địa phận 3 xã Đồng Phúc, Yên Dũng, Bắc Giang; xã Đức 
Long, Quế Võ, Bắc Ninh và Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương có tọa độ 
là x = 2336699, y = 582843.
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78. Sông Gùa

Sông Gùa là một chi lưu của sông Thái Bình. Sông đi qua 4 
xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu tại ngã ba 
Cửa Dưa thuộc địa phận xã Hợp Đức, huyện Thanh Hà có tọa độ  
x = 2307747, y = 598933, điểm cuối tại ngã ba ngã ba Mũi Gươm 
thuộc xã Trường Thành, huyện Thanh Hà có tọa độ là x = 2309019, 
y = 601093.

79. Sông Mía

Sông Mía là một chi lưu của sông Thái Bình. Sông dài 3km đi 
qua địa phận xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Điểm 
đầu tại ngã ba Văn Úc thuộc xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà có tọa độ 
x = 2301212, y = 604779; điểm cuối tại ngã ba Mía, xã Quang Trung, 
huyện Tứ Kỳ có tọa độ là x = 2301089, y = 602265.

80. Sông Văn Úc

Sông Văn Úc là một nhánh ở hạ lưu trong hệ thống sông Thái 
Bình, sông chảy qua địa bàn tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. 
Sông qua 4 xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, bắt đầu địa 
phận tỉnh Hải Dương là ngã ba Văn Úc, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh 
Hà có tọa độ x = 2301212, y = 604779, điểm cuối là ngã ba Cửa 
Dưa, thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà có tọa độ  
x = 2309019, y = 601093.

81. Sông Lạch Tray

Sông Lạch Tray là một nhánh ở hạ lưu trong hệ thống sông Thái 
Bình, sông chảy qua địa bàn tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. 
Sông qua 3 xã thuộc huyện Thanh Hà và Kim Thành, tỉnh Hải Dương, 
bắt đầu từ địa phận tỉnh Hải Dương là Km36 thuộc xã Tam Kỳ, huyện 
Kim Thành có tọa độ x = 2308767, y = 608736; điểm cuối tại ngã ba 
Kênh Đồng tại địa phận xã Thanh Bính, huyệnThanh Hà có tọa độ  
x = 2307179, y = 602317.
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82. Sông Hàn
Sông Hàn đi qua thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương. Điểm đầu tại ngã ba Nống, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn 
có tọa độ x = 2325661, y = 615330; điểm cuối tại ngã ba Trại Sơn, 
xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn có tọa độ x = 2323676, y = 609573.

83. Sông Phi Liệt
Sông Phi Liệt đi qua 4 xã, thị trấn thuộc huyện Kinh Môn. 

Điểm đầu tại ngã ba Đụn, huyện Kinh Môn có tọa độ x = 2317440,  
y = 613335; điểm cuối tại ngã ba Trại Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh 
Môn có tọa độ x = 2323676, y = 609573.

84. Sông Luộc
Sông Luộc là chi lưu của sông Hồng, sông có chiều dài 72km 

đi qua các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương và thành phố Hải 
Phòng, sông đi qua 8 xã, thị trấn thuộc các huyện Thanh Miện, Ninh 
Giang, Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương, phạm vi tỉnh Hải Dương từ Quý 
Cao thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ có tọa độ x = 603728,  
y = 2296676 và hết địa phận tỉnh Hải Dương tại xã Tiền Phong, 
huyện Thanh Miện có tọa độ x = 2288185, y = 579939.

85. Sông Thương
Sông Thương dài 62km bắt đầu từ ngã ba Lác tại thị trấn Phả Lại, 

thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. có tọa độ x = 2336699, y = 582843; 
điểm cuối của sông trên địa phận tỉnh Bắc Giang tại ngã ba Bố Hạ 
có tọa độ x = 584275, y = 2344635 và đi qua địa phận thành phố Bắc 
Giang điểm cuối là dãy núi Na Pa Phước, làng Man, xã Vân Thuỷ, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

86. Đường tỉnh 388

Tuyến đường tỉnh 388 dài 27,55km, bắt đầu từ Quốc lộ 18, thị 
trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh kết thúc tại Ngọ Dương, 
An Hải, Hải Phòng; tuyến đi qua các huyện Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh, huyện Kinh Môn, Kim Thành, tỉnh Hải Dương tuyến đi qua 
11 xã, thị trấn bắt đầu từ cầu Đá Vách, thị trấn Minh Tân có tọa độ  
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x = 2328526, y = 613029; điểm cuối tại xã Tam Kỳ, huyện Kim 
Thành có tọa độ x = 2310209, y = 608672.

87. Đường tỉnh 389

Đường tỉnh 389 dài 26,45km đi qua 13 xã, thị trấn thuộc huyện Kim 
Thành, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu giao Quốc lộ 5 (ngã Ba 
Lai Khê) tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành có tọa độ  
x = 2320850, y = 594799; điểm cuối tại điểm giao với đường tỉnh 388, 
xã Hiệp An, huyện Kinh Môn có tọa độ x = 2321132, y = 607687.

88. Đường tỉnh 389B

Đường tỉnh 389B (còn gọi là đường Phùng Khắc) dài 13,81km đi 
qua 6 xã, thị trấn thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu 
giao với đường tỉnh 389 tại cầu An Lưu 2, thị trấn Kinh Môn, huyện 
Kinh Môn có tọa độ x = 2321836, y = 608989; điểm cuối giao đường 
tỉnh 389 tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn có tọa độ x = 2326879, 
y = 596615.

89. Đường tỉnh 390

Đường tỉnh 390 dài 48,2km đi qua 18 xã, thị trấn thuộc huyện 
Nam Sách, Thanh Hà và thành phố Hải Dương. Điểm đầu tại 
Bến Lấu, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách có tọa độ x = 2329018,  
y = 584938, điểm cuối tại phà Quang Thanh, xã Thanh Cường, huyện 
Thanh Hà có tọa độ x = 2301988, y = 603155.

90. Đường tỉnh 390B

Đường tỉnh 390B dài 11,4km đi qua 04 xã, thị trấn thuộc huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu giao Quốc lộ 5 tại xã Hồng 
Lạc, huyện Thanh Hà có tọa độ x = 2319263, y = 592813; Điểm cuối 
giao với đường tỉnh 390, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà có tọa 
độ x = 2312353, y = 596386.
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91. Đường tỉnh 391
Đường tỉnh 391 dài 40km đi qua 18 xã, phường, thị trấn thuộc 

huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang và thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 
Điểm đầu giao Quốc lộ 5 (ngã tư Bến Hàn), phường Cẩm Thượng, 
thành phố Hải Dương có tọa độ x = 2317841, y = 585568, điểm cuối 
giao Quốc lộ 37, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang có tọa độ  
x = 2293408, y = 594026.

92. Đường tỉnh 392
Đường tỉnh 392 dài 38,14km đi qua 20 xã, thị trấn thuộc huyện 

Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Ninh Giang và Tứ Kỳ, tỉnh Hải 
Dương. Điểm đầu tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang có tọa độ  
x = 2313094, y = 567026; điểm cuối giao với đường tỉnh 391, thị trấn 
Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ có tọa độ x = 2303186, y = 594248.

93. Đường tỉnh 392B
Đường tỉnh 392B dài 12,7km đi qua 6 xã, thị trấn thuộc huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu giao đường tỉnh 392 (ngã ba 
Chương), xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện có tọa độ x = 2301825,  
y = 575894; điểm cuối giao với đê sông Luộc, xã Tiền Phong, huyện 
Thanh Miện có tọa độ x = 2290253, y = 578734.

94. Đường tỉnh 392C
Đường tỉnh 392C dài 10,5km đi qua 4 xã, thị trấn thuộc huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu giao đường tỉnh 392B 
thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện có tọa độ x = 2299597,  
y = 576673; điểm cuối giao với đường tỉnh 393, xã Tân Trào, huyện 
Thanh Miện có tọa độ x = 2301076, y = 568906.

95. Đường tỉnh 393
Đường tỉnh 393 dài 20,05km đi qua 8 xã, thị trấn thuộc huyện 

Gia Lộc, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu tại chợ Cuối, thị 
trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc có tọa độ x = 2308608, y = 583088; 
điểm cuối tại cầu Từ Ô, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện có tọa độ  
x = 2300719, y = 566665.
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96. Đường tỉnh 394
Đường tỉnh 394 dài 20,13km đi qua 12 xã, thị trấn thuộc huyện 

Cẩm Giàng, Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu giao cắt đường 5B 
tại cầu Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng có tọa độ x = 2320493,  
y = 577606; điểm cuối tại cầu phao Hà Chợ, xã Thái Dương, huyện 
Bình Giang có tọa độ x = 2307283, y = 566578.

97. Đường tỉnh 395:
Đường tỉnh 395 dài 24,3km đi qua 14 xã, thị trấn thuộc huyện 

Gia Lộc, Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu giao với đường 
tỉnh 391 xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ có tọa độ x = 2310958,  
y = 588772; điểm cuối tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang có tọa 
độ x = 2312804, y = 567467.

98. Đường tỉnh 396
Đường tỉnh 396 dài 19,5km đi qua 10 xã thuộc huyện Ninh 

Giang, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu giao Quốc lộ 37 
(cầu Me) xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang có tọa độ x = 2294687,  
y = 591940; điểm cuối tại Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh 
Miện có tọa độ x = 2291465, y = 575435.

99. Đường tỉnh 396B
Đường tỉnh 396B dài 11,6km đi qua 6 xã thuộc huyện Ninh 

Giang, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Điểm đầu giao đường tỉnh 392, 
xã Đức Xương, huyện Gia Lộc có tọa độ x = 2298724, y = 582284, 
kết thúc tại Cầu Hiệp, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang có tọa độ  
x = 2289059, y = 583564.

100. Đường tỉnh 398
Đường tỉnh 398 dài 23,5km gồm 4 đoạn thuộc địa phận thị xã 

Chí Linh.
Đoạn 1 (nhánh Chu Văn An) chiều dài 7,4km là đoạn kết nối 

Quốc lộ 18 và Quốc lộ 37 (có dạng hình vòng cung). Điểm đầu thuộc 
phường Văn An có tọa độ là x = 2334817, y = 588555; điểm cuối  
QL37 thuộc phường Cộng Hòa có tọa độ là x = 2336415, y = 592737.
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Đoạn 2 (nhánh Côn Sơn) chiều dài 4,1km cũng có dạng vòng 
cung có điểm đầu, điểm cuối giao với Quốc lộ 37 (thuộc xã Cộng 
Hoà) với toạn độ lần lượt là, x = 2338514, y = 592374; x = 2338737, 
y = 591313.

Đoạn 3 (nhánh Kiếp Bạc) chiều dài 8,0km. Điểm đầu giao 
Quốc lộ 37 tại ngã ba An Lĩnh, xã Lê Lợi có tọa độ x = 2339403,  
y = 589739; điểm cuối là Đền Kiếp Bạc có tọa độ x = 2340210,  
y = 585474.

Đoạn 4 (nhánh phà Đồng Việt) được tách ra từ đoạn 3 tại ngã 
ba Đầu Rồng có tọa độ x = 2339593, y = 587101 và kết thúc tại bến 
phà Đồng Việt (giáp ranh tỉnh Bắc Giang) có tọa độ x = 2341055,  
y = 285086.

101. Đường tỉnh 398B
Đường tỉnh 398B dài 9,5km, đi qua 3 phường và thị trấn của 

thị xã Chí Linh. Điểm đầu giao Quốc lộ 18 tại Km40 (ngã ba 
Hoàng Tân) thuộc phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh có tọa độ  
x = 2338005, y = 595772; điểm cuối tại xã Hoàng Hoa Thám có tọa 
độ x = 2346716, y = 599291.

102. Đường 62m kéo dài
Đường 62m dài 3,9km đi qua xã Liên Hồng, thị trấn Gia Lộc, 

huyện Gia Lộc. Điểm đầu từ cầu Lộ Cương (tọa độ x = 2313940,  
y = 582428); điểm cuối là ngã tư Gia Lộc, giao với Quốc lộ 38B (tọa độ  
x = 2309980, y = 582632).

103. Quốc lộ 5
Quốc lộ 5 chạy cắt ngang qua tỉnh Hải Dương từ phía Tây 

sang phía Đông, trên địa phận tỉnh Hải Dương dài 44,1km. Điểm 
đầu từ Km33+720 xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang - giáp ranh 
giữa Hưng Yên và Hải Dương có tọa độ x = 2314631, y = 567896; 
điểm cuối Km77+830 tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành - 
giáp ranh giữa Hải Phòng và Hải Dương có tọa độ x = 2317154,  
y = 608326. Trên địa phận tỉnh, tuyến đi qua 20 xã, phường, thị trấn 
thuộc các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Kim Thành và thành phố 
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Hải Dương. Tuyến cắt qua nhiều Quốc lộ và đường tỉnh: Quốc lộ 38, 
Quốc lộ 37, đường tỉnh 394, đường tỉnh 391, đường tỉnh 390, đường 
tỉnh 390B, đường tỉnh 389 và đường tỉnh 388.

104. Quốc lộ 18
Quốc lộ 18 qua địa phận tỉnh Hải Dương dài 19,87km. Tuyến đi 

qua 7 phường thuộc thị xã Chí Linh. Điểm đầu Km26+433 (cầu Phả 
Lại) là điểm giáp ranh giữa tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương có tọa độ 
x = 2335762, y = 582464; điểm cuối tại Km46+300, phường Hoàng 
Tiến, thị xã Chí Linh - giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh 
có tọa độ x = 2336294, y = 600129. Tuyến giao cắt với các Quốc lộ 
và đường tỉnh: Quốc lộ 37, đường tỉnh 398, đường tỉnh 398B.

105. Quốc lộ 37
Quốc lộ 37 thuộc vành đai III - biên giới, trên địa phận tỉnh Hải 

Dương, tuyến dài 64,32km, đi qua 30 xã, phường, thị trấn thuộc 
các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, thành phố Hải 
Dương và thị xã Chí Linh. Điểm đầu Km30+087, cầu Chanh, thị trấn 
Ninh Giang - giáp ranh giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng 
có tọa độ x = 2293228, y = 594200; điểm cuối Km95+180 tại xã Lê 
Lợi, thị xã Chí Linh - giáp ranh tỉnh Hải Dương và Bắc Giang có tọa 
độ x = 5293571, y = 594529. Quốc lộ 37 giao cắt với các Quốc lộ và 
đường tỉnh: Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, đường tỉnh 391, đường tỉnh 396, 
đường tỉnh 392, đường tỉnh 393, đường tỉnh 395, đường tỉnh 390, 
đường tỉnh 398.

106. Quốc lộ 38
Trên địa phận tỉnh Hải Dương, tuyến dài 14,14km. Tuyến đi 

qua 8 xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng. Điểm 
đầu Km 22+465 tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng có tọa độ  
x = 2311294, y = 566290; điểm cuối Km 36+275 tại xã Thúc Kháng, 
huyện Bình Giang - giáp ranh giữa Hải Dương và Hưng Yên có tọa 
độ x = 2322395, y = 565446. Tuyến Quốc lộ 38 giao cắt với các Quốc 
lộ và đường tỉnh: Quốc lộ 5, đường tỉnh 392.
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107. Quốc lộ 10
Trên địa phận tỉnh Hải Dương, Quốc lộ 10 đi qua một đoạn rất 

ngắn khoảng 1km thuộc địa phận xã Nguyên Giáp huyện Tứ Kỳ. 
Điểm đầu từ Km43+00 có tọa độ x = 2309980, y = 582632; điểm cuối 
tại Km44+00 có tọa độ x = 2295822, y = 572881.

108. Quốc lộ 38B
Trên địa phận tỉnh Hải Dương, tuyến dài 19,95km. Tuyến đi qua 10 

xã, thị trấn thuộc các huyện Gia Lộc, Thanh Miện. Điểm đầu Km0, thị 
trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc có tọa độ x = 2309980, y = 582632; điểm 
cuối tại cầu Tràng, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện - giáp ranh giữa 
tỉnh Hải Dương và Hưng Yên có tọa độ x = 2295850, y = 572898. 

109. Đường 5B cũ
Đường 5B dài khoảng 29km đi qua 10 xã, thị trấn thuộc huyện 

Cẩm Giàng, Nam Sách và Kim Thành. Tuyến đường chia làm 2 đoạn:

Đoạn 1: Điểm đầu từ xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng - giáp 
ranh giữa tỉnh Hải Dương và Hưng Yên có tọa độ x = 2319339,  
y = 565701; điểm cuối là Đò Giám (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng) 
có tọa độ x = 2321129, y = 579739.

Đoạn 2: Điểm đầu từ Đò Giám xã Thái Tân, huyện Nam Sách 
có tọa độ x = 2321296, y = 582438; điểm cuối giao với đường tỉnh 
389 tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành có tọa độ  
x = 2321253, y = 594848.

110. Đường 17A cũ

Đường 17 dài khoảng 40km đi qua 27 xã, phường, thị trấn thuộc 
các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, thành phố Hải Dương, 
Nam Sách và thị xã Chí Linh. Điểm đầu tại bến phà Chanh, thị trấn 
Ninh Giang có tọa độ x = 2293228, y = 594300; điểm cuối giao với 
Quốc lộ 18, xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh có tọa độ x = 2335383,  
y = 586373.
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111. Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng
Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hải Dương 

có chiều dài 45km. Điểm đầu tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng có 
tọa độ x=2319259, y = 565245; điểm cuối tại xã Kim Lương, huyện 
Kim Thành có tọa độ x = 2316480, y = 608745. Trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương có các ga: Cẩm Giàng, Cao Xá, Hải Dương, Tiền Trung, Lai 
Khê, Phạm Xá, Phú Thái.

112. Đường sắt Ninh Giang - Cẩm Giàng
Tuyến đường sắt Ninh Giang - Cẩm Giàng có chiều dài khoảng 

42,8km. Điểm đầu  Km0, tại phủ Ninh Giang nay là thị trấn Ninh 
Giang, huyện Ninh Giang có tọa độ x = 2293228, y = 594200; điểm 
cuối Km42+800 tại thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng có tọa độ, 
x = 2319694, y = 569576.

113. Bia chiến thắng - cầu Hà Chợ
Bia chiến thắng Hà Chợ tại cầu Hà Chợ, cuối đường tỉnh 394 

thuộc địa phận xã Thái Dương, huyện Bình Giang tọa độ x = 2307268,  
y = 566574. Bia được xây dựng từ năm 1994 nhân dịp kỉ niệm 40 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 1950, tại đây đã chứng kiến những 
người thân tiễn đưa 450 con em nhân dân Hải Dương lên đường nhập 
ngũ để xây dựng Trung đoàn 151 - Trung đoàn Công binh duy nhất 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954.
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