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              Hải Lăng, ngày       tháng  10 năm 2021 

V/v Trả lời phản ánh của công dân 

trên hệ thống IOC tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: Công dân Nguyễn Thanh Hiếu; 

Ngày 27/9/2021, UBND huyện có nhận được phản ánh của công dân 

Nguyễn Thanh Hiếu tại Hệ thống IOC tỉnh Quảng Trị, sau khi xem xét, UBND 

huyện xin phản hồi như sau: 

Sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân Nguyễn Thanh Hiếu ngày 

26/6/2021, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Diên Sanh để có giải pháp 

sửa chữa tạm thời (VB số 874/UBND-TH, ngày 16/7/2021);  

Tuy nhiên, sau khi khảo sát nhận thấy, tuyến đường 03 tháng 02 (Đoạn 

Km0+980-Km2+115), thị trấn Diên Sanh với kết cấu thấm nhập nhựa qua thời 

gian sử dụng đã bị xuống cấp khá nhiều, xuất hiện ổ voi, ổ gà gây mất an toàn 

giao thông cho người và phương tiện lưu thông. Để sửa chữa, khắc phục mang 

lại hiệu quả lâu dài, đảm bảo kết cấu theo cấp đường nội thị, UBND huyện đã 

chỉ đạo đưa dự án “Sửa chữa đường 03 tháng 02, thị trấn Diên Sanh (Đoạn 

Km0+980-Km2+115)” vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện giai đoạn 

2021-2025 và khởi công trong năm 2022.  

Ngày 27/9/2021, UBND huyện tiếp tục nhận được thư phản ánh của công 

dân Nguyễn Thanh Hiếu, UBND huyện trân trọng ghi nhận sự quan tâm, lo lắng 

về sự mất an toàn giao thông khi tuyến đường xuống cấp chưa được khắc phục. 

Tuy nhiên, việc sửa chữa, khắc phục các tuyến đường nội thị nói chung và hệ 

thống giao thông đường huyện, đường xã nói riêng cần phải có kế hoạch, kinh 

phí và được triển khai theo đúng trình tự thủ tục pháp luật về đầu tư xây dựng, 

phải đảm bảo cân đối hài hòa trong mạng lưới giao thông chung toàn huyện (vì ở 

nông thôn có nhiều tuyến đường hư hỏng nhưng chưa có nguồn lực đầu tư). 

UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra lại những hố hư 

hỏng quá lớn, có nguy cơ cao để đổ bù nền tạm thời trước khi triển khai dự án 

nâng cấp. 

    Vậy, UBND huyện kính trả lời và thông tin đến công dân phản ánh được 

rõ và chia sẽ chung với chính quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban QLDS ĐTXD&PTQĐ huyện; 

- UBND thị trấn Diên Sanh; 

- P.KTHT; 

- CVP, PVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Văn Quyết 
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