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  Kính gửi:  

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

    - Ban an toàn giao thông tỉnh; 

    - Sở Giao thông vận tải. 
    

Ngày 23/6/2020 Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp 

xúc giữa đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh với cử tri tại huyện Đức Thọ. Tại hội 

nghị tiếp xúc các đại biểu đã có nhiều ý kiến kiến nghị. Trong đó có ý kiến đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra một số tuyến đường do tỉnh quản 

lý hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo cho người và phương tiện lưu 

thông hàng hóa, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân 

sinh ở hai bên tuyến đường phục vụ thi công dự án. Để khắc phục, giải quyết các 

vấn đề như ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Hội nghị tiếp xúc cử tri 

vừa qua. UBND huyện Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban ATGT tỉnh, các Sở, 

ngành có liên quan kiểm tra và có hướng xử lý các tuyến như sau: 

1. Tuyến đường Quốc lộ 281 (Đoạn qua các xã Tân Hương; Đức Đồng; Đức 

Lạng) hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, do xe chở đất tại xã Tân Hương để 

thi công giai đoạn 2 công trình thủy lợi ngàn trươi Cẩm Trang, do đó bụi đất bám 

dày mặt đường, nhiều đoạn ổ voi, ổ gà làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham 

gia giao thông và có nguy cơ mất an toàn giao thông qua đoạn tuyến đường này. 

2. Tuyến đường Tỉnh lộ 552: Hiện nay tuyến đường đã được UBND tỉnh, Sở 

giao thông vận tải nâng cấp sửa chữa đoạn từ đường Quốc lộ 8 đến ngã tư giáp 

với đường Tỉnh lộ 554. Đoạn còn lại từ đường Tỉnh lộ 554 đến giáp tuyến đường 

Quốc lộ 281 hiện nay xuống cấp, mặt đường hư hỏng rất khó khăn trong việc đi 

lại của người dân.  

Để giải quyết từng bước những khó khăn trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, 

phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đảm bảo an toàn giao 

thông và đời sống dân sinh cho nhân dân ở các xã. UBND huyện Đức Thọ kính 

đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban ATGT tỉnh, Sở giao thông vận tải cho kiểm tra, 

có hướng xử lý theo kiến nghị của cử tri huyện nhà 

Kính mong nhận được sự quan tâm, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy; HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chủ tịch MTTQ huyện; 

- Các phòng: KTHT; TCKH; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Lưu VT, KTHT. 
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