
NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Địa bàn: Huyện Khánh Sơn 

(Trích từ Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, 

HĐND tỉnh khóa VI) 

1. Hiện nay, Cầu Lò Gạch nằm trên đường tỉnh lộ 9 tại km 38+75 đã xuống 

cấp, nhất là vào mùa mưa nước tràn qua cầu gây nguy hiểm cho việc lưu thông 

của Nhân dân. Cử tri huyện Khánh Sơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư 

kinh phí xây mới cây cầu trên. 

Cầu Lò Gac̣h taị Km38+750 Tỉnh lô ̣ 9, huyêṇ Khánh Sơn đươc̣ đầu tư xây 

dưṇg năm 1996 với phương án thiết kế là daṇg cầu tràn bê tông. Do đó, hàng năm 

vào mùa mưa lũ, cầu thường xuyên bi ̣ngâp̣ nước, UBND tỉnh thường xuyên chỉ 

đaọ Sở Giao thông vận tải phối hơp̣ với chính quyền điạ phương đóng đường và 

cấm lưu thông qua cầu khi cầu bi ̣ngâp̣ sâu hoăc̣ nước chảy maṇh, ảnh hưởng đến 

viêc̣ lưu thông qua laị của nhân dân điạ phương.  

Tiếp nhâṇ kiến nghi ̣cử tri, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vâṇ tải, phối 

hơp̣ với điạ phương và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét đưa cầu 

Lò Gac̣h vào danh mục dự án trung hạn để đầu tư kinh phí xây dưṇg nhằm đảm 

bảo giao thông thông suốt và an toàn giao thông cho người dân địa phương trong 

mùa mưa lũ. 

2. Theo phản ánh của cử tri xã Ba Cụm Bắc: trên trục đường Tỉnh lộ 9 tại 

km 35+85, hệ thống mương thoát nước hai bên đường đã bị vùi lấp, vào mùa 

mưa, nước ứ đọng, gây tràn mặt đường ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân 

trên địa bàn huyện. Vì vậy, cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh 

phí để duy tu, sửa chữa hệ thống kênh mương thoát nước tại địa điểm nêu trên; 

đồng thời, khảo sát và có kế hoạch duy tu, sửa chữa toàn bộ hệ thống kênh 

mương thoát nước dọc đường Tỉnh lộ 9 để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân 

nhân đi lại.  

Hàng năm, từ nguồn vốn ngân sách bố trí cho công tác duy tu, sửa chữa các 

tuyến đường tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải lập kế hoạch và thực 

hiện công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, khắc phục các hư hỏng nền, mặt 

đường; mở rộng các đoạn mặt đường hẹp từ mặt đường rộng 3,5m lên thành 5,5m; 

tăng cường kết cấu mặt đường để đảm bảo giao thông êm thuận. Nhu cầu vốn sửa 

chữa chỉ đủ ưu tiên sửa chữa các hư hỏng thiết yếu trên tuyến đường. 

Trên tuyến đường Tỉnh lộ 9 đoạn từ km35+000 đến Km35+800 đi qua điạ 

phâṇ xã Ba Cụm Bắc, có bố trí hệ thống rãnh dọc là rãnh đất. Tuy nhiên vào mùa 

mưa, rañh bi ̣đất vùi lấp, nước tràn ra măṭ đường. Sở Giao thông vận tải thường 

xuyên chỉ đạo đơn vị quản lý đường nạo vét rãnh dọc để đảm bảo thoát nước, tuy 

nhiên vẫn chưa triệt để do hạ lưu bị san lấp.  



Tiếp nhâṇ kiến nghi ̣ cử tri, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra khảo 

sát, kiên cố hóa hê ̣thống rañh doc̣ hai bên tuyến từ rañh đất sang rañh bê tông xi 

măng để giải quyết triêṭ đề tình trạng ngập nước cục bộ tại khu vực này bằng 

nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên hê ̣ thống đường tỉnh trong Quý I năm 

2019. 

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư mở rộng một số khúc cua trên đèo 

Khánh Sơn để tạo điều kiện cho các loại xe có trọng tải lớn vận chuyển hàng 

nông sản, lâm sản cho Nhân dân.  

UBND tỉnh đã có Thông báo số 542/TB-UBND ngày 27/8/2018 giao Sở 

Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Khánh Sơn khảo sát, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét đầu tư mở rộng một số khúc cua trên đèo Khánh Sơn nhằm tạo điều 

kiện cho xe Container lưu thông lên Khánh Sơn để vận chuyển hàng nông sản đi 

tiêu thụ.  

Sở Giao thông vận tải đã khảo sát và có Công văn số 2872/SGTVT–

QLCL&ATGT ngày 30/10/2018. Trên cơ sở đề xuất của Sở, UBND tỉnh đã có 

Công văn số 11869/UBND-XDNĐ ngày 20/11/2018 thống nhất với phương án 

đầu tư mở rộng, cải tạo một số vị trí đường cong trên đèo của đường Tỉnh lộ 9, 

kết nối  từ Quốc lộ 1 thành phố Cam Ranh đến trung tâm xã Sơn Bình, huyện 

Khánh Sơn. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách tỉnh hiện nay khó khăn, việc triển 

khai đầu tư mở rộng, cải tạo một số vị trí đường cong nằm trên đường đèo Khánh 

Sơn sẽ được xem xét tại thời điểm thích hợp. 

 


