
 

 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:          /SGTVT-VP  

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ 

năm HĐND huyện Pác Nặm 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày       tháng 6 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 

 Căn cứ Công văn số 1642/UBND-VP ngày 18/11/2021 của UBND 

huyện Pác Nặm về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ tư HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi kiểm tra, xem xét 

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn trả lời như sau: 

1. Cử tri Nguyễn Viết Trung - Công chức Nông Lâm xã có ý kiến đề nghị  

“Trong quá trình duy tu bảo dưỡng tuyến đường 258b, đơn vị duy tu, bảo dưỡng 
chỉ tập trung vào việc phát cỏ trên hành lang đường (cỏ mọc thấp mà vẫn bố trí 

kinh phí phát đi phát lại) Trong khi đó có một số hạng mục như: Thoát nước sau 
trời mưa, đắp đất lề đường, đặc biệt là việc tu sửa các ổ gà, ổ voi lồi lõm tại 
lòng, lề đường hầu như không được thực hiện, nên đến nay đoạn đường 258b có 

rất nhiều đoạn (tại cửa nhà bà Hoàng Thị Bưởm - Thôn Khuổi Muổng, nhà Ông 
Ma Văn Nghĩa - Thôn Pác Giả;  Đầu đập tràn Thôn Bản Nà; Nhà Ông Hoàng 
Văn Hác Thôn Khuổi phây; Nhà Ông Lý Văn Điệp Thôn Pác Liển..) có nhiều ổ 

gà, ổ voi, quá trình tham gia giao thông dễ gây tai nạn. Đề nghị các chức năng 
cấp trên chỉ đạo đơn vị duy tu bảo dưỡng đường thường xuyên khắc phục các 
hạng mục trên (đặc biệt là hạnh mục mặt đường)” 

 Trả lời: 

Nội dung cử tri đề nghị thuộc tuyến đường ĐT.258B. Hàng năm các hạng 

mục phát cây, cỏ trên mái taluy, thoát nước sau trời mưa, đắp đất lề đường, tu 

sửa các ổ gà… các tuyến đường luôn được đơn vị QLĐB thường xuyên  thực 

hiện theo hợp đồng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao 

thông. Do nguồn kinh phí được giao hạn chế nên hàng năm chỉ thực hiện được  

sửa chữa được một số đoạn tuyến hư hỏng nặng. Từ năm 2021 đến nay Sở Giao 

thông vận tải cũng đã bố trí nguồn vốn sửa chữa hư hỏng cục bộ một số đoạn 

(Đoạn từ Km0+00 đến Km3+100; Km58+800 đến Km59+200; Km61+00 đến 

Km62+00; Km53+300 đến Km55+300; Km62+00 đến Km62+500) 

 Hiện nay, Tuyến đường ĐT258B đoạn từ Ba Bể đi Pác Nặm đã có kế 

hoạch sửa chữa nâng cấp do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, 

dự kiến thời gian thực hiện 2022-2023. 

2. Cử tri Hoàng Quốc Slắc, Thôn Nà Thiêm, xã Giáo Hiệu phản ánh 

“Hiện nay tuyến đường 258B đoạn thôn Nà Thiêm bị sạt lở tả luy âm có nguy cơ 

ảnh hưởng đến mặt đường đề nghị nhà nước có biện pháp khắc phục” 

Trả lời: 

Nội dung cử tri đề nghị tại lý trình Km37+700 tuyến đường ĐT.258B 

(phía taluy âm bên trái tuyến), vị trí sạt lở cách mép đường nhựa 5m,  chiều dài 



 

 

 

dọc theo đường là 23m, hiện tại vị trí sạt lở chưa ảnh hưởng đến nền, mặt 

đường. Sở giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên 

theo dõi mức độ sạt lở, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương sử lý theo 

quy định. 

3. Cử tri Trần Khai Hoàn, Phó chủ tịch HĐND xã Giáo Hiệu đề nghị 

“Ống cấp nước xứ đồng Nà Vẻn tại tuyến đường 258B thôn Nà Hin (bị ô tô đi 

qua làm hư hỏng đề nghị cơ quan nhà xem xét khắc phục” 

“Đề nghị cơ quan nhà nước xem xét khắc phục đường 258B đoạn trước 
hộ gia đình ông Lê Hoàng Vịnh và một số vị trí do trũng xuống nên mỗi lần mưa 

không có chỗ thoát nước gây ngập ảnh hưởng đến người dân đi lại” 

4. Cử tri Hoàng Văn Lưu, Thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu phản ánh “Ống 
cấp nước xứ đồng Nà Muồng tại tuyến đường 258B bị ô tô đi qua làm hư hỏng 

đề nghị cơ quan nhà xem xét khắc phục” 

Trả lời 3&4: 

- Ống cấp nước xứ đồng Nà Vẻn và xứ đồng Nà Muồng tại tuyến đường 

258B bị ô tô đi qua làm hư hỏng đề nghị cơ quan nhà xem xét khắc phục. 

Nội dung cử tri đề nghị là ống cống thủy lợi đi chìm cắt ngang nền, mặt 

đường tại lý trình Km40+605(Nà Vẻn); và Km38+970(Nà Muồng) tuyến đường 

ĐT.258B. Hiện trạng nền, mặt đường tại 02 vị trí ống cống trên không có lún, 

sụt, phần thượng hạ lưu cống bị lắng đọng rác bùn, đất. Sở Giao thông vận tải 

Bắc Kạn  không quản lý cống thủy lợi, đề nghị cử tri có ý kiến với cơ quan chức 

năng tại địa phương để sử lý theo quy định. 

- Đề nghị cơ quan nhà nước xem xét khắc phục đường 258B đoạn trước 
hộ gia đình ông Lê Hoàng Vịnh và một số vị trí do trũng xuống nên mỗi lần mưa 

không có chỗ thoát nước gây ngập ảnh hưởng đến người dân đi lại; Ống cấp 

nước xứ đồng Nà Muồng tại tuyến đường 258B bị ô tô đi qua làm hư hỏng đề 
nghị cơ quan nhà xem xét khắc phục. 

Trả lời: 

Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc tuyến đường tỉnh ĐT.258B. Tiếp thu 

ý kiến cử tri, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp 

với chính quyền địa phương và hộ gia đình khắc phục xử lý theo quy định. 

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

kiến nghị của cử tri huyện Pác Nặm./. 

 
Nơi nhận:    
Gửi bản điện tử:   

- Như trên;        

- UBND các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan; 

- Cổng TTĐT Sở GTVT;  

- Phòng QLKC HTGT; 

- Ban quản lý BTĐB; 

Gửi bản giấy: 

- Cử tri: Nguyễn Viết Trung; 

Hoàng Quốc Slắc; Trần Khai Hoàn; 

Hoàng Văn Lưu; 

- Lưu: VT, VP(Ô.Hải).     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trịnh Đình Sính 
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