
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:        /SGTVT-KHKT&QLGT 

V/v ý kiến đối với Tờ trình của UBND 

huyện Bảo Lạc về khắc phục hậu quả 

thiên tai, đảm bảo giao thông đường 

tỉnh 215 (đoạn Sơn Lộ - Sơn Lập). 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Cao Bằng, ngày       tháng  8  năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

 

Sở Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 12 tháng 

8 năm 2020 của UBND huyện Bảo Lạc về việc xin chủ trương và kinh phí khắc 

phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông đường tỉnh 215 (đoạn Sơn Lộ - Sơn 

Lập). Sau khi nghiên cứu, xem xét, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở Giao 

thông vận tải báo cáo và có ý kiến như sau: 

1. Đường tỉnh 215 (đoạn Sơn Lộ - UBND xã Sơn Lập) là tuyến đường độc 

đạo từ UBND xã Sơn Lập đến trung tâm huyện và các vùng lân cận; là tuyến 

đường phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của hơn 300 hộ dân với khoảng 1.700 

nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng ở xã Sơn Lập, huyện Bảo 

Lạc. Do ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 20/7 đến 25/7/2020 đã bị sạt lở nghiêm 

trọng tại đoạn tuyến xóm Phia Pàn, xã Sơn Lập, gây ách tắc giao thông trên tuyến. 

2. Để bảo đảm giao thông được thông suốt, ngăn ngừa các hư hại phát sinh và 

bảo đảm an toàn giao thông, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 

khắc phục xử lý bảo đảm an toàn giao thông với giải pháp như sau: 

Đào giảm tải toàn bộ đất đá rời rạc trên taluy dương, dịch chuyển tuyến cục 

bộ vào bên trong, đến vùng địa chất ổn định, hoàn trả mặt đường; Bổ sung hệ 

thống an toàn giao thông để cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao 

thông trên tuyến. 

UBND huyện Bảo Lạc khẩn trương xử lý, khắc phục vị trí nêu trên, thi công 

xong trước 30/10/2020, lập hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông 

bước 1 theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 

tai trong lĩnh vực đường bộ. 

3. Kinh phí: Do kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tại vị trí nêu trên dự 

kiến khoảng 5 tỷ đồng, Sở GTVT kiến nghị sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước 

tỉnh Cao Bằng. 
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Trên đây là ý kiến của Sở GTVT đối với Tờ trình của UBND huyện Bảo 

Lạc về khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông đường tỉnh 215, đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Bảo Lạc; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lã Hoài Nam 
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