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THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn 

Huyện tại cuộc họp trực tuyến về 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 

 

Ngày 06/9/2021, tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Tổng Cục 

trưởng Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về 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. Tham dự 

cuộc họp về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, đại 

diện các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế 

hoạch và đầu tư, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, UBND các 

huyện Gio Linh, Cam Lộ, UBND thành phố Đông Hà, về phía Tổng cục ĐBVN có 

đại diện Cục QLXD đường bộ, Ban QLDA3. Sau khi nghe Ban QLDA3 báo cáo 

tình hình và kế hoạch triển khai thực hiện, một số ý kiến đề xuất, kiến nghị của 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và các Sở, ngành, UBND các huyện có dự 

án đi qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện kết 

luận như sau: 

1. Tổng cục ĐBVN trân trọng cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan 

ban ngành của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua đã quan tâm, chỉ đạo và phối hợp 

để dự án có thể triển khai trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng tiến độ của dự 

án. Theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, thời gian thi công hoàn 

thành dự án trước 31/12/2022 (thời điểm kết thúc hiệp định vay vốn). Để đảm bảo 

tiến độ hoàn thành nêu trên, Tổng cục ĐBVN kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ 

đạo các cơ quan ban ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Tổng cục ĐBVN 

trong công tác GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu xây lắp dự kiến sẽ 

triển khai thi công trong tháng 3/2022.   

2. Để đạt được các mốc tiến độ theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo dự án hoàn 

thành trước 31/12/2022, yêu cầu Ban QLDA3 phối hợp với các Sở, Ban ngành của 

địa phương để triển khai các thủ tục liên quan đến các mỏ vật liệu, bãi đổ vật liệu 

thải phục vụ nhu cầu của dự án. Đồng thời, nghiên cứu kỹ phương án tim tuyến, cốt 

cao độ thiết kế nhằm thuận lợi cho công tác GPMB làm cơ sở chỉ đạo TVTK khi 

triển khai công tác khảo sát, thiết kế sau này.  

3. Do dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị UBND tỉnh 

Quảng Trị có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác của Tổng 

cục ĐBVN và các đơn vị có liên quan đến làm việc tại hiện trường Quốc lộ 9 để 

thực hiện các nhiệm vụ nêu trên cũng như triển khai công tác khảo sát, cắm cọc 

GPMB trong thời gian tới. 
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4. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Quảng Trị (đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện công tác GPMB) lập kế hoạch 

chi tiết cho công tác GPMB, gửi Tổng cục ĐBVN trước 15/9/2021 để Tổng cục 

ĐBVN chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ chung của dự án. 

5. Để đảm bảo tiến độ thực hiện, Tổng cục ĐBVN sẽ chỉ đạo Ban QLDA3, 

TVTK tổ chức cắm cọc GPMB tạm bằng gỗ để bàn giao cho địa phương triển khai 

các thủ tục liên quan đến công tác GPMB và sẽ bàn giao cọc Bê tông xi măng sau 

khi dự án được duyệt. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan 

phối hợp trong công tác cắm cọc GPMB cho phù hợp với quy mô dự án cũng như 

các quy hoạch của địa phương và nhận bàn giao để triển khai công tác GPMB. 

Thừa lệnh Tổng Cục trưởng, Vụ Tổ chức - Hành chính thông báo tới các cơ 

quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- UBND tỉnh Quảng Trị; 

- Các đơn vị dự họp; 

- Lưu: VT,CQLXDĐB. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TC-HC 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Vinh  
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