
      ỦY BAN NHÂN DÂN   
        HUYỆN LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /UBND-KT Lộc Ninh, ngày      tháng     năm 2022
V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri theo đề nghị tại Công
văn số 1557/SGTVT-HTGT của

Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Bình Phước.

    Kính gửi: 
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Sở GTVT tỉnh Bình Phước.

Ngày 30/12/2021, UBND huyện Lộc Ninh nhận được Công văn số 1557/SGTVT-
HTGT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước V/v xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri
với nội dung Cử tri Nguyễn Tuân - ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh kiến nghị: Đoạn đường
từ ngã ba Đồng Tâm đi đến xã Lộc Khánh đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây ra
tình trạng lầy lội, bụi bặm cho người dân khi tham gia giao thông, đề nghị có biện pháp
khắc phục.

UBND huyện Lộc Ninh đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, tham mưu
UBND huyện trả lời như sau:

- Thực hiện Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về
việc Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đường giao
thông phục vụ dân sinh gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới huyện
Lộc Ninh. Công trình có chiều dài tổng cộng 20km, trong đó tuyến đường từ ngã ba
Đồng Tâm đến UBND xã Lộc Khánh thuộc tuyến 2, dài 7km (đoàn từ Km13+000 đến
Km20+070). Theo đó đoạn từ Km16+400 đến Km20+070 đã được đổ bê tông theo hồ sơ
thiết kế, đoạn còn lại từ Km13+000 đến Km16+400 (từ ngã ba Đồng Tâm vào), là điểm
dừng kỹ thuật, đoạn này nền đường sỏi đỏ nên qua thời gian sử dụng, đặc biệt phương
tiện lưu thông chở gỗ cao su thanh lý vào mùa mưa nên xảy ra hư hỏng mặt sỏi tại vị trí
xe dừng chờ khoảng 200m, hiện nay đơn vị thi công đã khắc phục xong để cho người dân
đi lại được thuận tiện hơn.

- Mặt khác, hiện nay UBND huyện đã có chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp
nhựa tuyến đường này, các cơ quan chuyên môn đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai
thi công trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện Lộc Ninh
thông báo để cử tri được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phi
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