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Bắc Kạn, ngày         tháng     năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

 Thực hiện Công văn số 8402/UBND-TH ngày 13/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ tư, Quốc hội khóa XV (theo nội dung Báo cáo số 81/BC-ĐĐBQH ngày 

08/12/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh)  

 Sau khi kiểm tra, xem xét Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn trả lời như sau: 

 1. Mục 2.1 – Biểu giao các đơn vị kèm theo Công văn số 8402/UBND-TH 

ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Cử tri Lê Văn Tuân, Chủ 

tịch UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm đề nghị khi tiến hành nâng cấp, cải tạo 
các công trình giao thông nên thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, sao cho 
phù hợp với nguồn vốn được bố trí và quy mô thiết kế được phê duyệt (làm đến 

đâu gọn đến đó), không nên thực hiện dàn trải trên cả tuyến đường nếu nguồn 
vốn chưa được đảm bảo làm kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng đến đi lại 
của người dân 

Trả lời:  

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (đơn vị phối hợp trả lời 

cử tri) trả lời tại văn bản số 1544/BQLDA-QLDAII ngày 29/12/2022 (Gửi kèm) 

 2. Mục 2.2 – Biểu giao các đơn vị kèm theo Công văn số 8402/UBND-

TH ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Cử tri Nguyễn Hồng 
Bắc, tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới đề nghị xem xét xây dựng bến đỗ 

xe buýt của huyện Chợ Mới, hiện nay đường vào Trung tâm y tế huyện Chợ Mới 
đỗ rất nhiều xe buýt gây ách tắc giao thông 

 Trả lời: 

2.1. Đề nghị xem xét xây dựng bến đỗ xe buýt của huyện Chợ Mới: 

Hiện nay huyện Chợ Mới đã có quy hoạch 01 bến xe buýt tại Quyết định 

số 2240/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc 

phê duyệt đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, đến 

thời điểm hiện tại huyện Chợ Mới chưa bố trí được kinh phí để thực hiện. Sở 

GTVT đã đề nghị UBND huyện Chợ Mới quan tâm sớm đầu tư xây dựng bến xe 

buýt tại địa phương.  

2.2. Đường vào Trung tâm y tế huyện Chợ Mới đỗ rất nhiều xe buýt gây 

ách tắc giao thông:  
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Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 1304/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 

14/9/2022 gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp quản lý 

kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở phối 

hợp với các lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt 

động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn huyện Chợ Mới. Theo đó, 

Thanh tra Sở đã làm việc với Công ty Ngọc Huy Thái Nguyên (đơn vị hoạt động 

vận tải hành khách bằng xe buýt tại huyện Chợ Mới) yêu cầu cam kết thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật về vận tải hành khách bằng xe buýt và các 

quy định của Luật Giao  thông đường bộ. Để kịp thời xử lý vi phạm trong vận tải 

hành khách bằng xe buýt, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Chợ Mới 

chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 

phạm theo quy định. 

 Trên đây là nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải đối với ý kiến, kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV./. 

 
Nơi nhận:    
Gửi bản điện tử:   

- Như trên;        

- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện: Chợ Mới; Pác Nặm; 

- UBND xã: Xuân La; TT.Đồng Tâm 

- Báo Bắc Kạn;  

- Đài PT-TH Bắc Kạn; 

- Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn; 

- Cổng TTĐT Sở GTVT (Lễ); 

- Phòng QLVTPT&NL;  

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Ban QLDA ĐTXD CTGT; 

Gửi bản giấy: 

- Cử tri: Lê Văn Tuân; Nguyễn Hồng Bắc; 

- Lưu: VT, VP(Ô.Hải).     

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Đình Sính 
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