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Hà Quảng, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi: Công dân xã Lương Thông, huyện Hà Quảng. 

 Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận được phản ánh của công dân trên hệ 

thống kết nối Cao Bằng, nội dung phản ánh như sau: 

 “Kính thưa UBND Huyện Hà Quảng, UBND Tỉnh Cao Bằng. Tôi đại diện 

cho bà con nhân dân xin có ý kiến về con đường đang làm 2 km tại trục đường 

chính xã lương thông đoạn qua chợ dưới ủy ban. Lề đường (mép đường) cũ xuống 

chợ trước kia đổ bê tông. Giờ đường mới đang làm đổ mép đường bằng đất đỏ. 

Mưa thì nháo nhoét, nắng thì bụi mù. Đường xuống chợ lại dốc mưa đất đỏ chảy 

xuống chợ gây bẩn thỉu. Dân đi lại xuống chợ cũng khổ sở chơn chượt gây mất an 

toàn cho người và xe máy. Vậy tôi kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét 

đoạn xuống chợ để như cũ vì là bê tông sạch sẽ hoặc đổ bê tông ngang mặt đường 

như cũ để chợ sạch sẽ không gây mất an toàn. Tôi đi các chợ trong tỉnh và ngoài 

tỉnh không thấy nơi nào đổ đất đỏ mép đường xuống chợ bao giờ. Xin cảm ơn”.(có 

ảnh kèm theo). 

 Sau khi nhận được phản ánh của công dân, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ 

đạo các đơn vị liên quan xác minh, nay có ý kiến trả lời như sau:  

 Đoạn đường trên thuộc đường tỉnh lộ 204, lý trình Km38 thuộc xã Lương 

Thông, huyện Hà Quảng. Hiện nay tuyến đường đang được sửa chữa hư hỏng cục 

bộ nền, mặt đường nằm trong gói thầu thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa hư 

hỏng cục bộ nền mặt đường Km27 – Km45, đường tỉnh 204, huyện Hà Quảng do 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng làm chủ đầu tư. Phương án thiết kế và thi công 

của đoạn tuyến là sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường, tăng cường mặt đường đá 

dăm láng nhựa 3 lớp, sửa chữa hệ thống thoát nước. Theo hồ sơ thiết kế lề đường 

đắp đất cấp phối, không đổ bê tông lề, vì vậy đoạn tiếp nối từ đường 204 với 

đường xuống chợ là lề đất. UBND huyện đã đề nghị đơn vị thi công bổ sung bê 

tông lề đường đoạn đường xuống chợ. Tại thời điểm kiểm tra theo phản ảnh của 

công dân, nội dung công việc đổ bê tông đã được thực hiện. 

 Trên đây là nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về phản 

ánh của công dân trên hệ thống kết nối Cao Bằng./.. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hệ thống kết nối Cao Bằng; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND xã Lương Thông; 

- Lưu: VT, KTHT (Vỹ, Chiến, Bắc Vp). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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