
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 195  /UBND-GT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 01 năm 2023 
  

V/v khẩn trương thi công, hoàn 

trả các tuyến đường Tỉnh sử dụng 

làm đường công vụ phục vụ xây 

dựng Cao tốc Bắc - Nam đoạn 

Cam Lộ - La Sơn 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh; 

- UBND thành phố Huế; thị xã Hương Trà, Hương Thuỷ; 

- UBND huyện Phong Điền, Phú Lộc. 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2215/SGTVT-AT&QLGT ngày 
19/12/2022 của  Sở Giao thông vận tải báo cáo phương án thi công, hoàn trả các 
tuyến đường Tỉnh sử dụng làm đường công vụ phục vụ xây dựng Cao tốc Bắc - 
Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn (Văn bản đã gửi đến các cơ quan, đính kèm file điện 
tử); Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Liên quan đến công tác chỉ đạo rà soát, thực hiện việc sửa chữa, hoàn trả lại 
các đường công vụ phục vụ xây dựng Cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn; 
UBND tỉnh đã có nhiều Văn bản đôn đốc, triển khai thực hiện (Thông báo số 
76/TB-UBND ngày 12/3/2022, Công văn số 6971/UBND-GT ngày 05/7/2022 
Công văn số 9346/UBND-GT ngày 05/9/2022); Để đảm bảo thi công, hoàn trả 
các tuyến đường sử dụng làm đường công vụ đồng thời với dự án cao tốc Bắc - 
Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp, làm việc với Ban quản lý Dự 
án đường Hồ Chí Minh để thống nhất kế hoạch, thời gian thi công, hoàn thành 
đối với từng tuyến đường công vụ, đảm bảo chất lượng, lưu thông thuận lợi, an 
toàn theo quy định (trong đó cần lưu ý thống nhất phương án hoàn trả Tỉnh lộ 9); 
lập kế hoạch thi công cho đến khi hoàn thành từng tuyến đường công vụ và tổng 
thể các tuyến; báo cáo (kèm kế hoạch thực hiện) về UBND tỉnh trước ngày 
15/02/2023.  

2. Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương khôi phục, sửa 
chữa, hoàn trả lại các tuyến đường công vụ theo đề nghị của Sở Giao thông vận 
tải và UBND các địa phương, đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết và quy 
định hiện hành; đảm bảo hoàn thành, bàn giao trước ngày 15/3/2023; báo cáo 
UBND tỉnh kết quả thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP tỉnh; 

- Lưu: VT, GT. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Việt Cường 
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