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BÁO CÁO 

Giải trình ý kiến, kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII 

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 6250/UBND -TH ngày 06/12/2022 của 

UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14 

HĐND tỉnh theo văn bản số 363/HĐND-TTCTĐB ngày 06/12/2021 của HĐND 

tỉnh về việc chuyển ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Căn cứ chức 

năng nhiệm vụ được giao, Sở GTVT xin báo cáo, giải trình các nội dung liên quan 

như sau: 

1. Tại Mục 1, Phần III, Đại biểu Nguyễn Thị Lượng, đơn vị huyện Đakrông 

có ý kiến: “Đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết ngành đã có những 

giải như thế nào đối với tình trạng lấn, chiếm lòng lề đường để mở quầy quán, 

tình trạng họp chợ xép vẫn xảy ra, việc cắm bảng tên, biển hiệu không đúng kích 

cỡ làm mất mỹ quan trên tuyến đường giao thông Quốc lộ 9 nối Đông Hà với các 

huyện phía tây của tỉnh.” 

Tuyến đường Quốc lộ 9 (đoạn Đông Hà đi Lao Bảo) hiện tại do Khu Quản lý 

đường bộ II thực hiện công tác quản lý. Trên cơ sở nội dung kiến nghị của Đại 

biểu HĐND tỉnh; Sở GTVT sẽ có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu 

Quản lý đường bộ II có giải pháp xử lý những vấn đề nêu trên nhằm đảm bảo an 

toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến cũng như đảm bảo 

mỹ quan cho tuyến đường. 

2. Tại Mục 2, Phần III, Đại biểu Vũ Văn Phong, đơn vị huyện Vĩnh Linh có ý 

kiến: “Đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải giải thích việc đền bù giải phóng 

mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam của tỉnh Quảng Trị có giá thấp hơn so 

với các tỉnh lân cận, ví dụ như tỉnh Quảng Bình”. 

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 

2021 - 2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 

ngày 11/01/2022 và được Chính phủ triển khai tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 

11/02/2022; Dự án cao tốc thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua địa bàn 

tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53km. Nhằm triển khai công tác giải phóng mặt 

bằng đảm bảo đúng tiến độ theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính 

phủ, UBND tỉnh đã giao các địa phương có tuyến cao tốc đi qua gồm Vĩnh Linh, 

Gio Linh, Cam Lộ làm Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng tại Quyết định 
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số 2367/QĐ-UBND ngày 14/9/2022. Hiện tại các địa phương đang tích cực triển 

khai công tác GPMB để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã giao. 

Đối với công tác đền bù, GPMB các huyện đang triển khai thực hiện theo 

Khung chính sách của Chính phủ ban hành tại Công văn số 464/TTg-CN ngày 

25/5/2022 và các quy định do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành. Để cụ thể và chi 

tiết các nội dung, đơn giá; Sở GTVT kính đề nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân có 

ý kiến đến Hội đồng bồi thường GPMB cao tốc của Địa phương để được cung cấp 

đầy đủ các nội dung liên quan. 

Trên đây là nội dung trả lời các đề xuất, kiến nghị của Đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ liên quan đến Sở GTVT. 

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Trần Ngọc Sơn 
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