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Bắc Kạn, ngày         tháng 12 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

 Thực hiện Công văn số 7708/UBND-TH ngày 16/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 

hai, Quốc hội khóa XV (theo nội dung Báo cáo số 24/BC-ĐĐBQH ngày 

10/11/2021 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 II.4 – Biểu giao các đơn vị kèm theo Công văn số 7708/UBND-

TH ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Cử tri Hoàng Thị 

Hạnh, phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn phản ánh “Hiện nay 
nhiều hộ gia đình, cá nhân dọc Quốc lộ 279 có nhu cầu cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác nhưng không thực hiện được việc đo 

đạc thửa đất do không có bản đồ thu hồi tuyến Quốc lộ 279 để trích đo thửa đất 
có diện tích phải thu hồi. Đề nghị UBND tỉnh làm việc với cơ quan liên quan đề 
nghị cấp hồ sơ thu hồi đất hành lang Quốc lộ 279 cho xã Hiệp Lực để lập hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân” 

 Trả lời: 

Nội dung phản ánh của cử tri thuộc tuyến Quốc lộ QL.279 đoạn qua xã 

Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn. Đoạn tuyến trên là đường Cấp V miền núi, theo quy 

định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ, Quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì phạm vi hành 

lang an toàn đường bộ là 9m và theo phân cấp phần đất hành lang an toàn đường 

bộ do địa phương quản lý. Do vậy, Sở GTVT không có hồ sơ thu hồi hành lang 

an toàn đường bộ tuyến QL.279. 

 2. Mục III.2 – Biểu giao các đơn vị kèm theo Công văn số 7708/UBND-

TH ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Cử tri Hoàng Văn 

Viết, phó Chủ tịch UBND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn đề nghị “sửa chữa 

tuyến đường 257 đoạn qua xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn (dài khoảng 7km) 
và 02 cống tràn trên địa bàn xã Phương Viên (vào mùa mưa thường xuyên bị 

tắc, gây nguy hiểm cho người dân đi lại”. 

 Trả lời: 

- Đoạn tuyến cử tri đề nghị thuộc tuyến đường ĐT.257B. Đây là tuyến 

đường được nâng cấp lên từ đường huyện, đưa vào khai thác, sử dụng đã lâu, 

quy mô cấp đường thấp, mặt đường hẹp và đã xuống cấp. Trong kế hoạch bảo trì 

năm 2022, Sở Giao thông vận tải tiến hành sửa chữa hư hỏng cục bộ nền mặt 

đường và bổ sung cống hộp tại thay thế đường tràn đoạn đầu tuyến để đảm bảo 

an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 



  

3. Mục III.5 – Biểu giao các đơn vị kèm theo Công văn số 7708/UBND-

TH ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Cử tri Đinh Quang 

Trực, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông đề nghị “sửa chữa tuyến 
đường Sỹ Bình-Vũ Muộn-Cao Sơn (hạ thấp độ cao, mở rộng mặt đường)” 

 Trả lời: 

 Nội dung cử tri đề nghị thuộc tuyến đường tỉnh ĐT.253B được nâng cấp 

lên từ đường huyện có chiều dài 29,8km. Do nguồn kinh phí bảo trì hàng năm 

cho tuyến đường ĐT.253B và các tuyến đường tỉnh còn thấp, nên chỉ thực hiện 

được công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa các vị trí xuống cấp nghiêm 

trọng, tuyến có tiêu chuẩn cấp đường thấp nên độ dốc dọc lớn và bán kính 

đường cong nhỏ, tại các vị trí này đã được cắm các biển cảnh báo để đảm bảo an 

toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.   

 4. Mục III.6 – Biểu giao các đơn vị kèm theo Công văn số 7708/UBND-

TH ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Cử tri thôn Phiêng 

Sảng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn đề nghị “mở đường từ trung tâm xã 
Trung Hòa qua Bản Phắng đến thôn Phiêng Sảng” 

 Trả lời: 

 Sở Giao thông vận tải được giao ủy thác quản lý 3/5 tuyến quốc lộ đi qua 

địa phận tỉnh Bắc Kạn, 14 tuyến đường tỉnh; các tuyến đường huyện, đường xã, 

đường giao thông nông thôn được giao cho các địa phương (huyện, xã…) quản 

lý theo phân cấp. Do vậy đối với nội dung kiến nghị của cử tri đề nghị UBND 

huyện Ngân Sơn xem xét, giải quyết 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 trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV./. 
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Đinh Quang Trực; 

- Lưu: VT, VP(Ô.Hải).     

 

KT. GIÁM ĐỐC 
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