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UY BAN NHAN DAN
THANH PIIO GIA NGHIA
S&J1 /UBND-QLDT
V/v trà 1i don kiên nghj cUa
ông L Xuân Hoa

CQNG HOA xA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc
Gia Nghia, ngàylL tháng 7 nám 2021

KInh giri: Ong L Xuãn Hoa, di din các h dan t dan ph 04, phumg
NghTa Phü, thành phô Gia Nghia, din thoai: 0385 062 978.

Uy ban nhân dan thành ph Gia NghTa nhn dtrçic don kin nghj cüa ông

L Xuân Hoa, dai din cac h dan to dan phô 4, phi.thng Nghia Phü, thành phô
Gia Nghia. Ni dung: Kiên nghj ye vic mi trjc giao cat giao thông tir dâu
di.thng Nam K' Kh&i NghTa (thuOc TDP 4, phung Nghia Phü) vth Quôc 1 14.
Sau khi chi do phông Quàn 1 do thj kim tra thrc t hin trung, UBND
thành phô Gia Nghia có kiên trã Ru ni dung don kiên nghj cüa ông L Xuân
Hoa nhu sau:
Vj trI xin ma nut giao là dãi phân cách n&rn trên Quc l 14 (dithng
Nguyn Tat Thành) ti Km1902 + 900, vj trI nay gân vâi nhánh rë dê chuyên
huang di len phIa trên câu vuçut Quôc l 14, theo quy hoch do th dà duyt ti
day không có nut giao thông, each do 300m ti Km1902+600 dã có nut giao qua
duang. VI 4y, vic ma them nut giao cat vai Quôc l 14 1am ành hthng den toe
d chy xe và mat an toàn giao thông. M.t khác, tuyên Quôc 1 14 do Tong ciic
duang b Vit Nam giao cho UBND tinh Däk Nông và trrc tiêp là S Giao thông
tinh Däk Nông duqc üy quyên quãn 1, vn hành và khai thác. Do do, UBND
thành phô Gia Nghia không có thâm quyên quyêt djnh mu them giao cat, thâm
quyên nay phái do UBND tinh Däk Nông kiên nghj vâi Tong c1ic du&ng b xern
xét, quyêt djnh nêu vic m& nut giao dem 1.i lçui Ich cho Quôc gia ho.c lçui Ich ye
mt kinh tê - xä hôi.
Trên day là kin trà lai cüa UBND thành ph Gia Nghia d h ông L
Xuân Hoa và các h dan khu virc ducic biêt và chap hành theo các quy djnh cüa
pháp lut và Lut Giao thông duang b./.
No'i nhân:
- Nhutrên;
- UBND tinh (b/c);
- Si GTVT (b/c);
- BTCD tinh (be);
- CT, PCT UBND TP;
- Ban tip Cong dan TP;
- LD van phông;
- UBND phuxng Nghia Phü;
- Luu:VP,QLDT(H).
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