
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số: 953/UBND-KTHT 

V/v triển khai thực hiện Dự án Cải 

tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ 

Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh 

   Hương Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2022 

        Kính gửi:  

   - Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường; 

   - UBND các xã: Sơn Trung, Sơn Ninh, An Hòa Thịnh,  

   Tân Mỹ Hà, Sơn Long. 

Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2022 của Bộ GTVT 

về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ 

Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh và Công văn số 

1481/UBND-GT1 ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và Quốc lộ 

8 đến đường Hồ Chí Minh; ngày 19/7/2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

huyện phối hợp UBND huyện và các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức 

lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về thực hiện dự án nêu trên. Để góp phần triển 

khai thực hiện Dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, UBND huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã: Sơn Trung, Sơn Ninh, An Hòa Thịnh, Tân 

Mỹ Hà, Sơn Long 

 - Tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, đặc biệt là các hộ dân dọc theo 

tuyến đường về mục đích, ý nghĩa của Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn 

từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh với mục tiêu phục vụ nhu cầu đi lại của 

người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh 

của địa phương. 

 - Nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến chính đáng của Nhân dân nhằm tạo 

sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với 

Chủ đầu tư trong việc khảo sát, đánh giá và quá trình triển khai thực hiện dự án. 

 - Thực hiện quản lý chặt chẽ quy hoạch, xây dựng thuộc phạm vi đất để 

thực hiện dự án; tuyệt đối không được để xảy ra việc xây dựng các công trình, 

nhà cửa, vật kiến trúc và trồng cây các loại trong lúc chờ cắm cọc giải phóng mặt 

bằng thực hiện dự án (phạm vi 05 mét tính từ chân đường hoặc mép ngoài rãnh 

dọc thoát nước); các vị trí thửa đất hướng tuyến Quốc lộ 8C dự kiến đi qua. Kiên 

quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.  

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Tiếp nhận các thông tin về tọa độ, hướng tuyến của dự án (nhất là các 

đoạn nắn chỉnh tuyến) khi đủ điều kiện để thực hiện tốt công tác quản lý quy 

hoạch, đất đai, xây dựng và xác định sơ bộ khối lượng tài sản, vật kiến trúc bị 

ảnh hưởng (đặc biệt là các hộ cần phải tái định cư).  



 

 

2 

 - Đôn đốc, nhắc nhở các địa phương không được để xảy ra việc xây dựng 

cơi nới trái phép trong phạm vi dự án; kịp thời báo cáo UBND huyện các khó 

khăn, vướng mắc. 

 3. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng bồi thường 

GPMB dự án đảm bảo đủ điều kiện để triển khai các thủ tục về giải phóng mặt 

bằng ngay sau khi bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB (dự kiến bàn giao vào đầu 

tháng 10/2022). 

 - Chủ trì phối hợp các phòng ban, địa phương liên quan  đánh giá sơ bộ xác 

định nhu cầu về tái định cư; xác định vị trí, diện tích các bãi đổ thải vật liệu đáp ứng 

nhu cầu của Dự án.  

 Yêu cầu các Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên - Môi 

trường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã liên quan thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c); 

- Sở Giao thông vận tải (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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