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Hà Giang, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Xín Mần và 

Hoàng Su Phì; 

- UBMTQ các xã Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, Chiến 

Phố, Bản Máy, Bản Phùng, Đản Ván và thị trấn Vinh 

Quang, huyện Hoàng Su Phì. 
 

Sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà 

Giang đã tiếp xúc cử tri tại xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (gồm cử tri của 8 

xã, thị trấn: Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, Chiến Phố, Bản Máy, Bản 

Phùng, Đản Ván và thị trấn Vinh Quang). Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị: Đề 

nghị bộ, ngành trung ương thực hiện tiếp tuyến đường Quốc lộ 4D đoạn nối từ 

xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đi xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên và đoạn từ 

Hoàng Su Phì đi Xín Mần. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã tiếp thu ý kiến của cử tri và tổng 
hợp kiến nghị gửi Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngày 08/3/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang nhận được Văn 
bản số 2040/BGTVT-KHĐT ngày 02/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải “V/v 
trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất 
thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV”. 

Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hà Giang thông báo kết quả trả lời 

kiến nghị cử tri của Bộ Giao thông Vận tải (phô tô kèm theo văn bản này), gửi đến 

Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và 

UBMTTQ các xã Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, Chiến Phố, Bản Máy, Bản 

Phùng, Đản Ván và thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì để thông báo cho 

cử tri được biết./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các vị ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Sở Giao thông Vận tải tỉnh; 

- LĐ, CV phòng CTQH, CTHĐND; 

-TTTT-CB, VPUBND tỉnh (đăng tải 

trên Trang TTĐTĐBND); 

- Lưu: VT. 

 

TM.ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

Lý Thị Lan 

 

14 10



BO GIAO THÔNG VAN 'AI CONG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Htnh phüc 

Ha Nói, ngày 02 tháng 03 nãin 2023 

VAN PHNG DOAN DI 
VA HDND TNH HA  rA 

Chuyerr  
s6 và k  hiu HS Bfr@i o thông vn tãi (GTVT) nhn duc kin nghj cüa ci tn tinh Ha Giang 

DAN  N gay:.J4  
'' Sô'  

KInh gilri: Doàn dai  biu Quc hi tinh Ha Giang 

do Ban Dan nguyen - Uy ban Thuông vi Quc hi chuyn dn theo Cong van s 
2081/BDN ngây 30/12/2022 và Cong van so 21TBDN ngày 10/01/2023, ni dung 
kin ngh nhu sau: 

D ngh bó, ngành trung u(mg t1vcc hin tiê'p tuyé'n duàng Quc lcä 4D don ni 

ti xii Thng San huyn Hoàng Su Phi di xii Thanh Thiy huycn Vj Xuyên vd doç2n lu 
I-bang Su Phi di XIn Man. 

Truc tiên, Bô GTVT trân tr9ng cam an cü tn và Doàn dai  biu Quc hi tinh 

I-là Giang dã quan tarn, gop di vài cong tác quail 1', du tu phát trin két cu h 
tng giao thông trên dja bàn tinh Ha Giang nhm giüp cong tác quãn 1 nhà nuóc cilia 
B ngày càng tt han, dáp áng nhu cu cüa xã hi và nguô'i dan. V ni dung kin 
nghj cilia cilt tn nêu trên, B GTVT xin trà lô'i nhu sau: 

Quc 1 4D có vai trô quan tr9ng trong vic thüc dy phát trin kinh t - xã h5i 
va darn bâo an ninh quc phông vüng Trung du min mlii Bãc b nói chung và tinh 
I-là Giang nói riêng. VI vy, B GTVT dã dua vào Quy hoach  rnng lithi dumg b 
thôi k3/ 2021-2030, djnh hucng dn nàrn 2050 tai  Quyêt dnh s 1454/QD-TTg ngày 
01/9/2021 cilia Thu üxéng Chinh phü, theo do tuyn Quêc 1 4D doan qua tinh I-là 
Giang duc quy hoch có chiu dài 122km, quy rnô cp TV-Ill, 2-4 lan Xe. 

B GTVT thng nht vOi kin nghj ca cu tn tinh Ha Giang v nhu cu diu tu, 
nâng cap Quc 1 4D doan nOi tur xã Tiling San, huyn Hoàng Su PhI di xã Thanh 
Thüy, huyn Vj Xuyên và doan tx Hoàng Su Phi di XIn Man nhärn phát huy hiu 
qua tuyn dumg, tao  diu kin thun 1i v giao thông cho nhân dan trong viling, gop 
phn giài quyt vn d luu thông hang hóa và hành khách, dam bão quc phOng, an 
ninh cho tinh Ha Giang nói niêng và các tinh vüng Trung du và min mlii Bäc Bô nói 
chung. 

Tuy nhiën, do k hoach du tix cong trung han  giai doan 2021 - 2025 cilia I3 
GTVT du'cic QuOc hi thông qua tai  Ngh quyt s 29/2021/QH1S ngày 28/7/2021 

rt han  hçp, tp tnung chü yu cho các dir an dng 1c quan tr9ng, cp bach thco các 

S: 2040  /BGTVT-KHDT 

V/v ira lô'i kiên nghj cüa cir tn tinh 
i tói sau K' hop  thir 4 
at thuong Ian thr hai, 
c hôi khóa XV a 



2 

nguyen tic, tiêu chI cüa Quc hi, ChInh phü' nên chLra th can di b trI cho tuyn 
quc l nay. B GTVT së tip tiic phéi hcip chit ch vó'i dja phuo'ng tim kim, huy 
dng các ngun lirc h9p pháp khác d s9rn trin khai du tu, nâng cp tuyn du6ng. 

Di vci nhu cu du hr kt cu ha tng giao thông trCn dja bàn tinh Ha Giang, 
trong k hoach du tu cong trung han  giai doan 2021 - 2025 dã can di du'çc khoáng 
3.900 t' dng d trin khai và hoàn thânh 03 dir an dang chun b du tu, chuyn tip 
ttr giai doan tnthc (Dr an dithng cao tc ni dung cao tc Ha Ni - Lao Cai vói Ha 
Giang; dr an cao tôc TuyCn Quang - Ha Giang (giai don 1) — doan qua tinh Ha 
Giang; QL279 doan Vit Vinh — Nghia o). B GTVT nhn thy vic d.0 tu Quc 
l 4D là cn thit, hin dã có trong Quy hoach phát trin rnng hxOi dthng b thôi k' 
202 1-2030, tm nhIn dn näm 2050, phü hQp quy hoach phát trin kinh t - xã hi 
cüa dja phuo'ng, nhung do khó khán trong can di ngun 1ixc nhu báo cáo nCu trCn 
nCn chixa th can di du?c ngun vn d thirc hin. B GTVT s tiêp tic phôi hcp 
chat chC vói dja phuang tim kirn, huy dng các ngun 1irc hcrp pháp khác d sóm 
cài tao, nâng cp tuyn dithng. Trong khi chua có diu kin trin khai dr an rnói, B 
GTVT sC chi dao  Ciic Duô'ng b Vit Narn có k hoach báo trI, si:ra chI3a tuyn duông 
d darn báo diu kin di lai,  vn tái thu.n 19i cho nguôi dan vã doanh nghip. 

Trên day là trã lô'i c1ia BO GTVT di vói kin nghj cüa ci.r tn tinh Ha Giang, 
trân tr9ng gri tói Doàn dai  biu Quc hi tinh Ha Giang d trã lô'i ci tn và rt mong 
tip tc nhn du'Qc si quan tarn, gop ' cña cfr tn di vói nganh Giao thông vn tái 

UO'NG 
ATo'i n/ian: 

- Nhu trên; 
- TTr Lô DInh Tho; 
- Ban Dan nguyen; 
- Van phông ChInh pliô; 
- Uy ban TWMTTQ Vit Narn; 
- Tinh ôy, FIDND, UBND tinh I-là Giang; 
- Van phông BO (dê tong hçp); 
- Cong thông tin din tr B GTVT; 
- Ciic Di.ràng b Vit Nam (t/h); 
- Sâ GTVT I-là Giang; 
- Lixu VT, KHDT. TRUNGNQ 

Nguyn Van Thàng 

'KO hoich trung hn giai don 2021 -2025 BQ GVf chi discc phânbO tOng sO 304.104 t5' dOng tai Nghj quyOt sO 29/20 1 1/QH15 
ngày28/7/2021 cOa Quôc hi. Theo quy djnh, so von nay phâi tru tiên bô In khoOng 147.000 t' dông dê hoOn thành các di an 
chuyOn tiôp tr giai don tnr&c, thanh toán các khoàn ncld9ng thuOc nghia vii cOa ngân sách nhà ntróc. Clii con 157.000 t' dOng dO 
triOn khai cac di,rán mói, Irong do tp lrungbô tn khoáng 117.500t' dông cho 18 d'r an dinOnig b cao tôc lchOi cOng mOi và khoãng 
3 9.500 t' dOug cho mt sOit các dr an dng Içrc, cap bach hoc dê xCr 1' các diem nghOn thuc nãm chuyOn ngành giao thông trong 
cà 05 näm trOn 63 tinh, thành phô. 
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