
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯỚNG HOÁ 

 

Số: 967/UBND-VP 
Về việc quan tâm, xem xét đầu tư 

các công trình giao thông tại xã 

Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hướng Hóa, ngày 04 tháng 10 năm 2018 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- UBND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị; 

- Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị. 

 
Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hướng Lộc và nội dung Tờ trình số 26/TTr-

UBND ngày 24/9/2018 của UBND xã Hướng Lộc về việc kiến nghị đầu tư xây dựng các 

công trình đường giao thông trên địa bàn xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa (sao gửi 

kèm); 

Hiện nay, một số tuyến đường giao thông tại địa bàn xã Hướng Lộc đã xuống cấp 

hư hỏng nặng, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân; 

các tuyến đường trên đã được Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc tỉnh và chính quyền 

địa phương phối hợp để triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Đối với các tuyến đường giao thông (Thôn Ta Roa đi thôn Pa Ka; Thôn Pa Xía 

đi thôn Ra Ty; Thôn Cu Ty đi thôn Của):  

Theo Công văn số 103/BDT-KHTH ngày 15/3/2017 của Ban Dân tộc tỉnh về việc 

triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị; theo đó dự kiến khỏi công các 

công trình nói trên vào đầu năm 2018 và đề nghị UBND xã Hướng Lộc không bố trí vốn 

chồng chéo các danh mục công trình trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa triển khai thực 

hiện các công trình nói trên. 

2. Đối với tuyến đường xã Thuận đi Hướng Lộc (đoạn từ Bản 1, xã Thuận đến 

thôn Pa Xía, xã Hướng Lộc):  

Công trình này đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Quyết định số 

1805/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị bằng nguồn vốn LRAMP; 

theo yêu cầu của Ban quản lý Dự án Sở Giao thông vận tải, UBND xã Hướng Lộc đã tổ 

chức quán triệt, họp dân thống nhất không đền bù khi giải phóng mặt bằng triển khai thi 

công công trình. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện công trình nói trên. 

Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Giao 

thông vận tải quan tâm, xem xét đầu tư các công trình như đã nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND xã Hướng Lộc; 

- Phòng KT&HT, TC-KH; 

- C, PVP, CVT; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Quang Thuận 
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