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UBND TỈNH KON TUM 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

         Số:            /BQLKKT-CTY       
V/v phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, 
kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 

Kon Tum, ngày         tháng  8    năm  2022 

 

 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

     

 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được Văn bản số 1233/SGTVT-

QLKCHTGT ngày 27/7/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc giải quyết, trả lời 
các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XII. Sau khi kiểm tra, Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau: 

Hệ thống bó vỉa, vỉa hè, rãnh kỹ thuật đoạn Km 12+200 đến Km12+300 

Quốc lộ 40 (khoảng 100m) trước đây thuộc dự án Đường nội bộ Khu trung tâm, 
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được đầu tư xây dựng từ năm 2006. Trong quá 

trình triển khai xây dựng, mặt bằng vỉa hè của đoạn đường này không thực hiện 
được công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy hạng mục bó vỉa, vỉa hè, rãnh kỹ thuật  

chưa được đầu tư xây dựng. Đến năm 2012, dự án đã được UBND tỉnh cho dừng 
thực hiện và đã quyết toán dự án hoàn thành.  

Trong thời gian đến, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh cho chủ trương lập dự án mới để đầu tư xây dựng. Nếu được cấp có 
thẩm quyền chấp thuận, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ triển khai theo đề xuất, kiến 

nghị của cử tri. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin để Sở Giao thông vận tải biết, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận:                                       
- Như trên; 
- Công ty ĐTPTHT (thực hiện); 
- Lưu: VT.       

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 

 

Huỳnh Quốc Trung 
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