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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 
V/v trả lời ý kiến cử tri tổ 2, phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày      tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn nhận được văn bản số 159/HĐND-VP 

ngày 19/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc xem xét, giải 

quyết và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa 

VII. Theo ý kiến cử tri Nguyễn Thị Chín, tổ 2 phường Phùng Chí Kiên, thành phố 

Bắc Kạn có nêu: Ngõ 322, ngách 39, đường Võ Nguyên Giáp có đoạn đường dân 

sinh dài khoảng 20m đi trên công thoát nước do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bắc Kạn xây dựng đến nay đã sụt lún ngây nguy hiểm cho việc đi lại của 7 hộ dân 

phía trong và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến 8 hộ dân tại tổ 1, đề nghị 

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, sửa chữa.  

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của HĐ nhân dân thành phố Bắc Kạn và ý 

kiến phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Ngày 03/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND 

phường Phùng Chí Kiên, đại diện tổ dân phố và bà Nguyễn Thị Chín kiểm tra tại 

thực địa cho thấy: Hệ thống cống thoát nước mưa chảy tràn của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tại đoạn đường đi vào ngách 322, ngõ 29, tổ 01 phường Phùng Chí 

Kiên đã có dấu hiệu bị hư hỏng, gây sụt lún đường dân sinh là đúng như ý kiến 

phản ánh của cử tri. Đây là đoạn cống đã được xây dựng từ năm 2009, có chiều dài 

khoảng 20m xây ngầm dưới lòng đường đi, khi trời mưa phần lớn lượng nước sẽ 

chảy thoát qua cống, do bị hư hỏng sẽ gây chảy tràn, sụt lún nền đường. 

Qua nội dung làm việc, trao đổi thống nhất giữa các bên liên quan, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm sửa chữa hệ thống cống, mặt đường bị hư 

hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân. Kinh phí sửa chữa hệ thống cống, mặt 

đường do Sở chi trả, thời gian thi công vào khoảng đầu tháng 10/2021 (mùa khô). 

Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Bắc 

Kạn trả lời ý kiến cử tri được biết./.  

 (Gửi kèm: Biên bản kiểm tra hiện trạng). 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 

- LĐ Sở; 

- Chánh VP Sở; 

- Lưu VT (Dương) 
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