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QUOC HOI KHOA XIV
CONG HOA xA HQI CIIIJ NGHIA VIT NAM
DOAN DiI BIEU QUOC 1101
Dôc lap — Tr do — Hnh phüc
TINII HA GIANG
Ha Giang, ngày ftitháng 02 nám 2021
S: 05 /DDBQH-VP
V/v gCri thông báo kt qua trâ lôi
kiên ngh ciia cr tn truc KST hçp thu
10, Quôc hi khóa XIV

KInh gCri: Thii&ng trrc Hi dng nhân dan, Uy ban nhãn dan, Uy ban
M.t trn To Quôc xã Thixqng Sown, huyn Vj Xuyên, tinh Ha Giang.

Trithc kS' h9p thfi 10 Quc hi khóa XIV, Doàn Dai biu Quc hi khóa
XIV tinh Ha Giang dã tin hành tip xüc cr tn ti xâ Thuçing Scm, huyn Vj
Xuyên. Tai bui tip xiic, Cu tn kin nghj: "Xem xét can dó'i bd sung ngun vn
náng c4i,, ma róng tuyln du'&ng giao thông Quc 45 2 Ut km29 xä Vit Lam vào
trung tam xâ Thu-çrng Son, huyn Vj Xuyên và Ut trung tam xâ Thwcing Son di xâ Ta
Si Choóng, huyn Hoàng Su PhI d kit nó'i lien kIt vIng nhm phát trim kinh té',
du ljch... vi day là vuing nguyen lieu chè và ru5ng bç2c thang..."
Doân dai biu Qu& hi khóa XIV tinh Ha Giang dã tip thu kMn cUa cir
tn và thng hçip kin nghj gi'ri Ban Dan nguyen — U ban Thii&ng vii Quc hOi.
Ngày 30/12/2020, Doàn di biu Qu& hi khóa XIV tinh Ha Giang nhn
duçic van bàn s 12961/BGTVT - KHDT, ngày 2 1/12/2020 cüa B Giao thông vn tãi
"V/v Ira kit kiln nghj th tn tinh Ha Giang gui tó'i •trwóv Kj) hQp thi 10, Quo'c h3i
khóa XIV'.
Doàn dai biu Quc hi khoá XIV tinh Ha Giang thông báo kt qua trá Rn
kin nghj cü tn ciia Bô Giao thông vn tâi (phô to kàm theo van ban này, gi'ri dn
Thirông trirc Hi dng nhân dan, U' ban nhãn dan, U' ban M.t trn To quôc xã
Thiiçing Scm, huyn Vj Xuyên thông báo cho cr tn ducic biét./.
No'inhân:
-Nhtrtrên;
- Các vi DBQH doàn HG;
- 1Tr HDND, UBND, UBMTFQ huyn Vj Xuyên;
- LDVP Doàn DBQH và HDND tinh;
- LO, CV phông CTDBQH;
- 1T11 -CB, VPUBND tinh (dãng tái trên Trang
TFDTDBND)
- L VT,

TM. DOAN %J BIEU QUOC HQI
KT.TRIJNG DOAN
PHO TRIJNG DOAN

BQ GIAO THÔNG V4N TA!

CONG BOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dic 1p - Tir do - Hnh phñc

S& 129611BGTVT-KHDT

Ha Ni, ngay2l tháng 12'zárn 2020

V/v trã 1&i kin nghj cr ti-i tinh
jgrtnxãc Kr hçp
_
v; 'ONG DCANth 04Qtioipi khóa XIV.
.

s6
Kinb gfri: Doân dai biu Qu6c hi tinh Ha Giang.
BEN Ngy:SA
'1uyfl ,
Bcia4 thông 4n tãi nhn di.rqc kin nghj c'üa cr tn tinh Ha Giang do Ban
dn theo Cong van sO 386/BDN ngày 29/10/2020, ni dung
kiên ngh nhtr sau:
"Xern xét can cWi ho sung nguOn vOn ndng cap, m0 rang tuyên ththng giao
thông Quôc l5 2 tfr k,n29 x Vit Lam vtho Trung tarn xa Thuçrng Scm, huyen Vi
Xuyên và tz't trung tam xã Thitciig Scmn di xd Ta S- Choóng, huyçn Hoàng Su Phi,
dé két nOi lien kêt vüng nhthn phát tm/en kinh tê, du ljch... vI day là vfng nguyen liçu
chê và ru5ng bc thang.
Tru& tiOn, B GTVT trân tr9ng cam oil ci'r tn và Doàn dai biu Quc hOi

tinh Ha Giang dã quan tam, gop vO linh virc dâu ftr kOt cãu ha tang giao thông,
ên dla bàn Tinh nhäm giñp cOng tác quân 1' nhà nrc cña Bi ngày càng tOt ban,
dáp 1rng nhu càu cüa xà h5i và nguOi dan. Vê ni dung kin ngh cUa ci'r tn nu trên,
Bô GTVT xin trã l&i nlnr sau:
*
Quoc 1 2 (QL2) doan qua tinh Ha Giang d &rgc dâu tu dat tiêu chuân cap Ill,
2 lan Xe, ph'ii hp vói quy hoch duqc Thu tLxng Chinh phü phê duy tai Quyet
djnh so 356/QD-TTg ngày 25/02/2013 ye phê duyt diêu chinh quy hoach phát triên
GTVT dithng b Vit Nam den nàm 2020, dinh hithng den näm 2030. Hin nay
doan tuyên quôc l nay dang khai thác binh thrà'ng, tuy nhien do cc phucxng tin
tham gia giao thông có chiêu hithng gia tang nên có tinh trng in ir giao thông trong
khung giâ cao diem hoac doan qua các khu do th. VI v.y, vic mô rng QL2 tr
Km29 xã Vit Lam vào Trung tarn xA Thxcing San, huyn V Xuyên và tr trung
tarn xà Thuqng San di xã Ta Sir Choóng, huyn Hoàn Su Phi là can thiet nhàm tao
diêu kin phát then du ljch, thiic day phát triên kinh t cüa da phuang.
Hin nay, B GTVT dang giao tu van lap quy hoach rnng hthi dtthng bO quôc
gia dê trinli Thu tixâng Chinh phü phé duyt. Can ciI trCn kêt qua du báo nhu câu và
quy hoch drçic phe duyt, Bô GTVT së phOi hqp v&i các dja phuong xay dirng
phuong an dâu tix ph'à hçrp dê báo cáo cp có thâm quyen xem xét quyt djnh.
Trên day là r kiên cüa BO GTVT dôi vài van dê duçic cir fri quan tam kiên
nghj. B GTVT trân trçng g1ri tài Doàn dai biêu Quôc hi tinh Ha Giang d trâ 1i
cir tn và rat mong tiêp tic nhan duçc s1r quan tam, gop ciia cfr tn dôi vài ngành
giao thông van tãi./.
Noi nhfln:
-Nhirtrên;
- B tnr&ng (d& b/c);
- Ban Dan nguyen;
- Van phông Chinh phü;
- Uy ban TWMTTQ Vit Nam;
- Tinh üy, }IDND, UBND tinh Ha Giang
- Vn nh?rnu 111r

