
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 513/SNN-KH Tuyên Quang, ngày 31 tháng 3 năm 2021 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  

phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang  
 

 

 

Kính gửi:   

 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường 

Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. 

  

Căn cứ Văn bản số 522/HĐND-VP ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề 

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII. Trong đó, cư tri phường Hưng Thành, 

thành phố Tuyên Quang kiến nghị tỉnh có ý kiến chỉ đạo Chủ đầu tư công trình 

kè Sông Lô thực hiện cam kết sửa chữa đường cho nhân dân. 

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Văn bản số 

289/DANN-QLDA ngày 23/3/2021 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

Kiến nghị của cử tri có liên quan đến công trình kè bảo vệ sông Lô 

đoạn qua thành phố Tuyên Quang do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu 

tư, từ ngày 01/3/2017 bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; công trình 

được bắt đầu xây dựng từ đầu năm 2015, quá trình thi công công trình có bị 

hư hỏng cục bộ đoạn đường từ ngã ba Hồng Châu đến đình Phú Hưng thuộc 

tổ 21 + 22 (nay là tổ 2), phường Hưng Thành, cuối năm 2015 Chủ đầu tư đã 

chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục tạm thời các vị trí hư hỏng cục 

bộ làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân. Hiện nay, công trình kè 

đang bị hư hỏng, sạt lở khu vực đình Phú Hưng cần được đơn vị bảo hiểm 

công trình khắc phục, nhưng chưa giải quyết xong tranh chấp Hợp đồng bảo 

hiểm, do đó chưa khắc phục được triệt để đoạn đường bị hư hỏng. 

 



 

 

 

  Sở Nông nghiệp và PTNT xin được tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử 

tri và sẽ kiến nghị Chủ đầu tư tiến hành sửa chữa, khắc phục đoạn đường 

ngay sau khi thi công khắc phục xong hư hỏng công trình kè. Đề nghị Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành, thành phố Tuyên 

Quang thông báo đến cử tri được biết./. 
  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;   
- UBND tỉnh  

 (báo cáo); 
 

- Đ/c Giám đốc Sở  
- Các PGĐ Sở;  
- BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT;  
- Lưu: VT.   
  Nguyễn Công Hàm 
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