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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

 

Thực hiện Công văn số 1098/UBND-TH ngày 25/02/2022; Công văn số 

1796/UBND-TH ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc 

đôn đốc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 

sáu, HĐND tỉnh khóa X. Sau khi kiểm tra, xem xét các nội dung. Sở Giao thông 

vận tải trả lời như sau: 

 I. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bạch Thông 
xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực giao thông 
trên địa bàn huyện (Mục II.4, II.12, II.13 Báo cáo số 217/BC-HĐND ngày 

31/12/2021 của HĐND tỉnh). Cụ thể: 

 1. Mục II.4. Cử tri Hoàng Văn Hanh, thôn Bản Mún, xã Dương Phong, 

huyện Bạch Thông cho biết:  hiện nay người dân di chuyển từ thôn đến đường 

Quốc lộ phải qua cầu treo bắc ngang qua sông. Đề nghị đầu tư xây dựng cầu tràn 

cho người dân đi lại thuận tiện và dễ dàng cho xe ô tô đi vào trong trung tâm 

thôn để vận chuyển, lưu thông hàng hóa. 

2. Mục II.13. Cử tri Mạc Thiêm Phan, thôn Bó Lịn; Vi Văn Huân, Chủ 

tịch UBND xã Vi Hương, huyện Bạch Thông đề nghị: mở tuyến đường từ xã Vi 

Hương (huyện Bạch Thông) đến xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể) để thuận lợi cho 

việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. 

 Trả lời Mục II.4 và II.13:  

 Sở Giao thông vận tải đã phối hợp UBND huyện Bạch Thông kiểm tra, rà 

soát, theo đó ý kiến đề nghị của cử tri thuộc các tuyến đường do huyện Bạch 

Thông quản lý, việc đầu tư, xây dựng các công trình trên là nhu cầu rất thiết 

thực. Tuy nhiên do hiện nay nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng của huyện Bạch 

Thông còn hạn chế, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cấp bách. 

Với trách nhiệm tham mưu lĩnh vực ngành, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất đầu 

tư trong Phương án phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định 

3. Mục II.12. Cử tri Bùi Văn Duy, thôn Nà Sang, xã Vi Hương, huyện 

Bạch Thông đề nghị: Sửa chữa, nạo vét hệ thống mương dọc tuyến đường đoạn 

từ đường 258  đến xã Vi Hương, đảm bảo thoát nước khi mưa lũ, an toàn cho 

các phương tiện tham gia giao thông. 

Trả lời:  
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Tuyến đường từ đường ĐT.258 đến xã Vi Hương thuộc dự án LRAMP đã 

được Sở Giao thông vận tải khôi phục, cải tạo, hoàn thành bàn giao đưa vào khai 

thác sử dụng từ tháng 3/2020. Tuyến đường được giao cho UBND huyện Bạch 

Thông quản lý theo phân cấp. Tiếp thu ý kiến cử tri, qua trao đổi với UBND 

huyện Bạch Thông, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục để sửa chữa, nạo vét hệ 

thống mương trên tuyến, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2022. 

 II. Đôn đốc, giải quyết các kiến nghị của cử tri Đã được UBND tỉnh giao 

tại Công văn số 146/UBND-TH ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 
Kạn. Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: 

 1. Mục II.1. Cử tri Nông Văn Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Cư Lễ, huyện Na Rì 

phản ánh: Hiện nay, tuyến đường Quốc lộ 3B đã được đưa vào khai thác, sử dụng, 

tuy nhiên sau khi hoàn thành tuyến đường thì còn một số vướng mắc liên quan 

đến các hộ dân thuộc địa phận xã Cư Lễ, huyện Na Rì về việc hỗ trợ chênh cao, 

chênh thấp. Đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm. 

 Trả lời:  

 Thực hiện nội dung văn bản số 8214/UBND-GTCNXD ngày 03/12/2021 

của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v giải quyết đề nghị hỗ trợ đường lên xuống do thi 

công công trình cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa- Cửa khẩu Pò Mã 

(Km0- Km 66+ 600) giai đoạn 2 (đợt 2). Theo đó UBND tỉnh đồng ý theo nội 

dung tham mưu của Sở Xây dựng tại mục 4 văn bản số 2234/SXD-KTXD ngày 

22/11/2021. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh 

hưởng đến tiến độ triển khai nội dung trên. Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây 

dựng công trình giao thông (đơn vị nhận ủy thác của chủ đầu tư) đã phối hợp với 

các bên liên quan thống nhất lịch tổ chức thống kê (vào ngày 31/3/2022) 

 Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Giao thông vận 

tải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận:    
Gửi bản điện tử:   

- Như trên;        

- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện: Bạch Thông; Na Rì; 

- UBND các xã: Cư Lễ; Dương Phong;  

Vi Hương; 

- Ban QLDA ĐTXD CTGT; 

- Cổng TTĐT Sở GTVT (Lễ);  

Gửi bản giấy: 

- Cử tri: Nông Văn Thùy; Hoàng Văn Hanh;  

 Bùi Văn Duy; Mạc Thiêm Phan; 

- Lưu: VT, VP(Ô.Hải).     

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Quang Hùng 
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