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Trùng Khánh, ngày       tháng 02 năm 2023 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc mở rộng đường cua gấp, bổ sung biển báo, điều chỉnh  

điểm dừng đón, trả khách xe buýt, trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

 

Kính gửi: 

- Ban An toàn Giao thông tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Giao thông vận tải Cao Bằng. 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20 tháng 07 năm 2012 của 

Bộ Giao thông vận tải quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên 

đường bộ đang khai thác.  

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TCĐBVN ngày 31 tháng 5 năm 2017 của 

Tổng cục đường bộ Việt Nam về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn 

giao thông đường bộ.  

Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW  ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 

18-CT/TW  ngày 04 tháng 9năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. 

Hiện tại trên tuyến đường QL4A, TL 206 qua huyện Trùng Khánh gồm 

nhiều tuyến đường liên xã kết nối, có đường cong nguy hiểm khuất tầm nhìn, 

các biển cảnh báo cho phương tiện giao thông còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc 

các loại phương tiện ô tô chở khách dừng, đỗ, đón trả khách ngay chợ trung tâm 

thị trấn Trùng Khánh gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao. 

Hằng năm, tại những vị trí này thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông 

gây mất an ninh trật tự, làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. 

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác đảm bảo trật tự 

giao thông, bảo vệ công trình giao thông đường bộ, hạn chế các hành vi vi phạm 

pháp luật góp phần kiềm chế làm giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tài sản, 

tính mạng nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ổn định an ninh 

chính trị và an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế, du lịch huyện. 

UBND huyện Trùng Khánh kính trình Ban An toàn Giao thông tỉnh Cao 

Bằng, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng, xử lý mở rộng các đường cua gấp, bổ 
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sung biển báo giao thông trên trục đường QL4, TL 206 và điều chỉnh điểm điểm 

dừng đón, trả khách xe buýt như sau: 

1. Mở rộng xử lý điểm đen đường cua gấp (hay xảy ra tai nạn) 

- Điểm 1: Tại cây xăng xã Đức Hồng (mỗi tháng xảy ra 1-2 vụ và 03 vụ 

chết người).  

- Điểm 2: Tại UBND xã Cảnh Tiên (cũ) thuộc xã Đức Hồng (mỗi tháng 

xảy ra 1-2 vụ tai nạn).  

- Điểm 3: Tại cuối thị trấn Trùng Khánh (mỗi tháng xảy ra 1-2 vụ tai nạn). 

- Điểm 4: Tại xóm Bó Thua Ma, xã Phong Châu (mỗi tháng xảy ra 2-3 vụ 

tai nạn). 

2. Cắm các loại biển báo, gờ giảm tốc (tại xã Chí Viễn và xã Đức Hồng)  

- Biển chỉ dẫn 4 biển. 

- Biển báo hiệu 6 biển. 

- Gờ giảm tốc 6 điểm. 

3. Điều chỉnh điểm dừng đón, trả khách xe buýt trước Bưu điện Trùng 

Khánh về Bờ kênh Bản Đà thuộc Tổ dân phố 6 thị trấn Trùng Khánh (dưới Bệnh 

viện huyện). 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh kính trình Ban an toàn giao thông 

tỉnh Cao Bằng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng xem xét phê duyệt ./. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Hào 
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