BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7610 /TCĐBVN-CQLXDĐB

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

V/v phối hợp triển khai Dự án Nâng cấp,
mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt
đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án
Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam vay
vốn Ngân hàng Thế giới

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải giao làm Chủ đầu
tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử
dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam vay vốn Ngân hàng Thế
giới. Đến thời điểm hiện nay, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức thực hiện xong công tác
Lập dự án đầu tư và trình Bộ GTVT tại tờ trình số 138/TTr-TCĐBVN ngày
11/10/2021. Do tiến độ của dự án là rất gấp cũng như nguồn vốn hạn chế, để đảm
bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, Tổng cục ĐBVN kính đề nghị UBND tỉnh
Quảng Trị phối hợp và có cam kết với Bộ GTVT một số nội dung liên quan như sau:
1. Có ý kiến tham gia về nội dung Dự án gửi Bộ GTVT trước ngày 29/10/2021.
2. Ngoài việc bố trí kinh phí để GPMB cho Dự án, đề nghị UBND tỉnh Quảng
Trị tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn
cho dự án.
3. Theo kế hoạch đã xây dựng, việc triển khai thi công xây lắp dự kiến trong
tháng 3/2022 và hoàn thành vào 31/12/2022, do vậy, kính đề nghị UBND tỉnh
Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp và đẩy nhanh công tác GPMB,
đảm bảo tiến độ chung của dự án “Nâng cấp, mở rộng QL.9 đoạn từ cảng Cửa Việt
đến QL.1” và có cam kết với Bộ GTVT về tiến độ thực hiện công tác GPMB cũng
như cam kết việc bố trí kinh phí để hoàn thiện các hạng mục chưa thể hoàn thành
theo tiến độ do vướng mắc về GPMB.
4. Cam kết với Bộ GTVT việc thực hiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư áp dụng cho Dự án “Nâng cấp, mở rộng QL.9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến
QL.1” sau khi được Bộ GTVT, WB chấp thuận.
Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, phối hợp.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA3 (để ph/h);
- Lưu: VT, CQLXDĐB .
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