
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:           /UBND-KTHT 
Về việc trả lời phản ánh của 

công dân trên hệ thống kết nối 

Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Quảng, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Công dân Hoàng Văn 

 Địa chỉ: Thông Nông;  

 Email: boycbboonghay@gmail.com; 

 Số điện thoại: 0973742111. 

 

 Ngày 13 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận 

được phản ánh của công dân Hoàng Văn có địa chỉ tại Thông Nông, huyện Hà 

Quảng; Email:boycbboonghay@gmail.com; số điện thoại: 0973742111, trên hệ 

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

Tiêu đề phản ánh: “Đường giao thông hư hỏng.” 

-Nội dung phản ánh: “Hiện nay tuyến TL204 đoạn km27+00 đến km30+00 

xuống cấp trầm trọng. Xuất hiện nhiều ổ voi, lúc trời mưa xuất hiện nhiều vũng 

nước lớn gây khó khăn cho việc đinlaij của nà con nhân dân. Rất dễ gây ra 

những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Kính mong cơ quan nhà nước đầu tư tu sửa 

lại tuyến đường cho bà con nhân dân đi lại dễ dàng hơn.” 

Sau khi xem xét nội dung phản ánh của công dân, Uỷ ban nhân dân huyện 

Hà Quảng chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và xin được trả lời nội 

dung phản ánh của Công dân như sau: 

Tuyến ĐT204 đã được đầu tư xây dựng từ lâu, qua quá trình khai thác sử 

dụng dưới tác động của các yếu tố thời tiết, tác động của tải trọng phương tiện 

tham gia giao thông. Các hạng mục nền, mặt đường đã xuống cấp. Đặc biệt kết 

cấu mặt đường cục bộ nhiều đoạn bị bong chóc, nứt lưới, lún võng, xuất hiện 

nhiều ổ gà, hố sâu,… Gây mất an toàn lưu thông của các phương tiện tham gia 

giao thông.  

Trong năm 2021-2022, UBND huyện đã phối hợp với Sở Giao thông vận 

tải thực hiện cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng. Tuy nhiên do 

tuyến đường có nhiều đoạn xuống cấp, kinh phí được cấp chưa thực hiện sửa 

chữa toàn bộ tuyến. 

Do nguồn kinh phí hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách cấp trên, huyện 

không chủ động được nguồn kinh phí. Hiện nay UBND huyện vẫn đang tiếp tục 

tìm nguồn kinh phí để thực hiện sửa chữa những đoạn hư hỏng còn lại. 

UBND huyện Hà Quảng tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân và sẽ tiếp 

tục quan tâm, xây dựng kế hoạch sửa chữa tuyến đường theo từng năm phù hợp 



với điều kiện ngân sách Nhà nước. 

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

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

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Hệ thống kết nối Cao Bằng; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT, KTHT (Thùy, Chiến, Bắc). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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