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TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 3407 /UBND-CNXD
V/v thỏa thuận bổ sung vị
trí đấu nối đường vào Khu
dịch vụ tổng hợp Trung tâm
huyện Mộ Đức với tuyến
QL.1 tại Km1079+950(T)
và tuyến tránh QL.1 tại
Km1080+600(P)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Khu dịch vụ tổng hợp Trung tâm huyện Mộ Đức (với quy mô đầu tư
gồm: khu thương mại và nhà hàng; khu nhà nghỉ; trạm nhiên liệu…) của
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trịnh An nằm tại khu vực nút giao
nhau giữa tuyến Quốc lộ 1 và tuyến tránh Quốc lộ 1 qua địa bàn thị trấn Mộ
Đức, tỉnh Quảng Ngãi và có nhu cầu đấu nối với tuyến QL.1 tại
Km1079+950(T) và tuyến tránh QL.1 tại Km1080+600(P), qua địa bàn huyện
Mộ Đức; tuy nhiên, vị trí này chưa nằm trong quy hoạch các vị trí đấu nối vào
QL.1 được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại Công văn số 4096/BGTVTKCHT ngày 19/6/2009 và Công văn số 6052/BGTVT-KCHT ngày 14/5/2015.
Khoảng cách giữa vị trí đấu nối tại Km1079+950(T) so với vị trí đấu nối
liền kề đã được thoả thuận trên QL.1 về phía Hà Nội là 1,14km và về phía
thành phố Hồ Chí Minh là 1,55km; khoảng cách giữa vị trí đấu nối tại
Km1080+600(P) so với vị trí đấu nối liền kề đã được thỏa thuận trên tuyến
tránh QL.1 (qua thị trấn Mộ Đức) về phía Hà Nội là 1,10km, về phía thành
phố Hồ Chí Minh thì tiếp giáp ngã ba giao nhau giữa tuyến QL.1 và tuyến
tránh QL.1.
Mặt khác, vị trí đầu tư dự án Khu dịch vụ tổng hợp Trung tâm huyện Mộ
Đức nằm trong đô thị, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức đã được UBND tỉnh
Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức tại Quyết định số
158/QĐ-UBND ngày 01/6/2015.
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo quy định
và thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư
phát triển, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công
nghiệp dịch vụ, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải
thoả thuận bổ sung vị trí đấu nối đường ra vào Khu dịch vụ tổng hợp Trung
tâm huyện Mộ Đức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trịnh An với
tuyến QL.1 tại Km1079+950 (T) và tuyến tránh QL.1 tại Km1080+600 (P),
qua địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Rất mong sự quan tâm xem xét của Quý Bộ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Công ty CP ĐT&TM Trịnh An;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.431.
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