
QUỐC HỘI KHÓA XV 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH HÀ GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số:         /ĐĐBQH-VP 

V/v gửi thông báo kết quả trả lời  

kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4,  

Quốc hội khóa XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Giang, ngày        tháng 3 năm 2023 

 
 

Kính gửi:  

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- UBMTQ thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. 

 
Sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV 

tỉnh Hà Giang đã tiếp xúc cử tri tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.  

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị Tổng cục đường bộ chỉ đạo định kỳ mỗi 

năm 1, 2 lần kiểm tra thay thế tổng thể tấm đan bị hư hỏng, nạo vét rãnh dọc bị 

vùi lấp đất bùn đoạn đường Quốc lộ 2 đi qua thị trấn Việt Quang do hiện nay 

rãnh bị bồi lắng không nạo vét định kỳ gây ngập lụt cục bộ khi có mưa lớn, tấm 

nắp đan bê tông mặt cống bị gẫy và hư hỏng nhiều đoạn không được thay thế kịp 

thời gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. 

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đã tiếp thu ý kiến của cử 

tri và tổng hợp kiến nghị gửi Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngày 02/3/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang nhận 

được Văn bản số 1812/BGTVT-KHTC ngày 27/02/2023 của Bộ Giao thông Vận 

tải “V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV”. 

Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hà Giang thông báo kết quả trả lời 

kiến nghị cử tri của Bộ Giao thông Vận tải (phô tô kèm theo văn bản này), gửi đến 

Thường trực HHĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố và UBMTTQ thị 

trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang để thông báo cho cử tri được biết./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các vị ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Sở Giao thông Vận tải tỉnh; 

- LĐ, CV phòng CTQH, CTHĐND; 

-TTTT-CB, VPUBND tỉnh (đăng tải 

trên Trang TTĐTĐBND); 

- Lưu: VT. 

 

TM.ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

Lý Thị Lan 
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BO GIAO THÔNG VAN TAI CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hinh phác 

Ha N5i, ngày 27 tháng 02 náin 2023 
V/v trâ lôi kin nghj cir fri tinh Ha 
Giang giri tói sau K' hçp thu 4, 

óaXV. 

Kmnh giri: Doàn dai  biu Quoc hi tinh Ha Giang 

ao thông van tãi (GTVT) nhn duc kin nghj c'àa cr tn tinh Ha Giang 
n nguyen chuyên dn theo COng van so 208 1/BDN ngày 30/12/2022, nôi 

g11 nhu 

"D nghj TJng cyc Duông bç5 chi 4w dfnh k5.' mói nãin 1,2 lcn kié'm tra thay 
the tong the tam dan b/ hw hOng, ngo vet rânh dQc bj viii lap dat bun dogn d àng 
Quôc 43 2 di qua thj ti-an Vit Quang do hin nay rdnh bj bOi lang không ng vet 
dnh Jcj) gay ngp lyt cyc b5 khi có mica kin, tam lap dan be tong mt cOng b. gay 
và hit hông nhiêu doçzn khOng dwçrc thay the kip thôi gay nguy hiêm cho ngit i và 
các phu'oi'zg tin thain gia giao thông ". 

Tnxó'c tiCn, B GTVT trail trpng cam on c1r fri và Doàn di biu Quoc h tinh 
Ha Giang âä quan tam, gop r doi vài cong tác quán 1, dâu tix phát triên két c u 
tang giao thông và cOng tác quàn 1 tài san kêt câu ha tang giao thông dithng b tTCn 
dja bàn tinh Ha Giang nhàm giip cong tác quán 1 nhà nithc cüa B ngày càng tOt 
han, dáp üng nhu câu cüa xa hi và nguôi dan. Vê ni dung kiên nghj cüa cr tn nCu 
trCn, B GTVT xin trã 1i nhu sau: 

Theo báo cáo ciia ic Diràng b Vit Narn (DBVN) tai  Cong vã s 
697/CDB\TN-QLBTKCHTGT ngày 08/02/2023, tuyên QL.2 doan qua dja bàn thj 
trail Vit Quang, huyn Bác Quang, tinh Ha Giang có tong chiêu di 7,7Km (t 
Krn224+800 den Km232+500). Nàm 2002, B GTVT dà giao Ban Quãn 1' 4.r an 
18 thrc hin Dr an nâng cap cãi tao  tuyen QL.2 doan Doan Hung - Thanh Thüy 
trongdó, don qua da bàn th trân Vit Quang dtrc dâu ttx nâng cap mt duO'ng, 
h thông thoát n',thc hai ben khu dan cu vâi kêt câu thành rãnh dá xây, nap tarn dan 
loai khOng chju hrc, hang nàm Cic DBVN d chi dao  Khu Quàn 1 di.thng b Itäng 
cithng cong tác nao  vet duy tu h thông rành dcc thoát nuâc và thay the các tâni dan 
be tong rnt rãnh theo các quy djnh dOi vài cong tác bào duO'ng thug xuyCn dô'ng 
b. Tuy nhiên, trong qua trInh khai thác gân day do các phi.rcmg tin giao t1Ong 
dtrng do trên via he dC len các tarn dan rãnh không chju 1'çrc lam s.p, gy các tarn be 
tOng mt rãnh gay nell tInh trng ir dcng nuàc và mat an toàn giao thông nhu phãn 
ãnh cüa cir fri tinh Ha Giang. 

D darn bào an toàn giao thông trong qua trinh khai thác, BO GTVT se chi do 
Ciic DB\TN, Kim Quãn 1 dithng b i tang cuäng cong tác nao  vet h thông rãnh 
thoát nuOc, thay the mt sO tam dan rãnh be tOng dã bj hu hông trên tuyên QL.2 
bang nguOn kinh phi bão thrOng thithng xuyên dOng thai yêu câu Cic DBVN, Khu 
Quàn 1r duong b Ilp phuo'ng an sra chüa h thông rãnh dc thoát nuó'c trên tiyCn 

S: 1812  /BGTVT-KCHT 

VAN PHÔNG DOAN DAI BJE 
vA HDND T'INH  iiA GIA1G 

S
A' 

o'....... 
BEN 
Chuyetr.................. 
etA' /  I TT(. (i11fl hen 

ot dung kiin nghf (cau 73,): 



guyên Van Thng 

2 
QL.2 doan qua dia bàn tinh Ha Giang (bao grn Ca doan qua dja bàn thj trân 
Vit Quang) báo cáo B GTVT xern xét dua vào kê hoch bào trI hang nárn dë triôn 
khai süa chra kjp thi tucrng tr nhu don qua dla  bàn thi trân Vj Xuyên, tinh Ha 
Giang dã duçic B GTVT chap thun chü truong si:ra chüa ho sung kê ho?ch bào trI 
näm 2023 tai Cong van so 13957/BGTVT-KCHT ngày 28/12/2022 cüa B GTVT. 

Trên day là trá 1ô'i cüa B Giao thông vn tãi di vó'i kiên ngh c1ia cr tn tinh 
I-là Giang, trân trong gi:ri tâi Doàn dai  biêu Quôc hi tinh Ha Giang dê tTà 1i ci1 tn 
và rat mong tiêp tVc  nhn dirçc s1r quan tarn, gop ' cüa Cu tn dôi vó'i ngành Giao 
thông vn tãi./. 

T\roi ;ihçIn: 
- Nhix trên; 
- Ban Dii nguyen; 
- Van phông ChInh phü; 
- Uy ban TWMTTQ Vit Narn; 
- Tinh üy, IIDND, UJ3ND tinh I-là Giang; 
- Van phông 13 (dt tong hop); 
- Cong thông tin din tr B GTVT; 
- Cuc DBVN (de thuc hiên); 
- Khu QLDB I (dê thirc hiên); 
- Liru: VT, KCI-IT (M). 
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