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Kính gửi:  

  

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Địa chỉ: tổ 01, phường Hợp 

Giang, thành phố Cao Bằng (SĐT 0989.041.463).  

 - Ông Nguyễn Tường Vinh - Địa chỉ: tổ 01, phường Hợp 

Giang, thành phố Cao Bằng (SĐT 0915.136.343). 

- Nguyễn Thị Huyền Ngọc - Địa chỉ: tổ 02, phường Hợp 

Giang, thành phố Cao Bằng (SĐT 0368.126.808) 

 

 

Ngày 26/5/2022, UBND Thành phố Cao Bằng nhận đơn kiến nghị của các 

ông bà Nguyễn Thị Hồng Vân, ông Nguyễn Tường Vinh, bà Nguyễn Thị Huyền 

Ngọc, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng (đơn đề ngày 26/5/2022), tóm 

tắt nội dung đơn như sau: 

Hiện nay UBND thành phố Cao Bằng đã và đang thi công dự án Kè chống 

sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến. Gia đình ông, bà có nhà ở giáp bờ 

phải Sông Hiến từ nhiều đời này nên nhiệt tình ủng hộ dự án khi được lấy ý kiến. 

Tuy nhiên khi các nhà thầu thi công thì Kè bê tông cốt thép đã bị thay bằng việc 

làm cầu (theo ông, bà cầu không có tác dụng chống sạt lở, sói mòn và khi lấy ý 

kiến của dân phía UBND thành phố không lấy ý kiến về việc làm cầu). Trong quá 

trình thi công nhiều tài sản như cây cối do gia đình ông, bà trồng với mục đích 

giữ đất, chống sói mòn, sạt lở đã bị chặt phá, thay vào đó là xếp vài rọ đá sơ xài 

xét về lâu dài rọ đá không thể giúp nhà ông, bà giữ đất, nguy cơ nhà ở sạt lở 

xuống sông là rất lớn. Việc đào sâu xây trụ cầu đã làm nhà ông, bà xuất hiện 

thêm nhiều vết rạn nứt tường, trần nhà… những vết nứt cũ nay mở rộng thêm. 

Đặc biệt là khi bờ trái Sông Hiến xây kè kiên cố bê tông cốt thép đã làm đổi 

hướng dòng chảy của Sông Hiến khiến dòng nước chảy đâm thẳng vào phía bờ 

phải nơi có nhà ở của gia đình ông, bà. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến đời sống 

tinh thần của gia đình, gia đình ông, bà luôn phải sống trong tình trạng bất an lo 

lắng. Nay ông, bà đề nghị UBND thành phố xem xét, khảo sát thực tế hiện trường 

và thực hiện đúng tên dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông 

Hiến đảm bảo an toàn về tính mạng con người, nhà cửa cho gia đình ông, bà. 
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Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND thành phố Cao Bằng trả lời ông 

như sau: 

Dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến do UBND 

thành phố làm Chủ đầu tư, dự án đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại 

Quyết định số 504/QĐ-SNN ngày 20/8/2020 với mục tiêu bảo vệ, chống sạt lở 

bờ; đồng thời hoàn thiện và kết nối các tuyến đường hành lang ven sông, chống 

gia tải lấn chiếm lòng sông. Quy mô chủ yếu của dự án là xây dựng tuyến tường 

kè bê tông cốt thép (BTCT) kết hợp mái nghiêng, trên kè là đường giao thông; Tại 

đoạn từ cầu nối Hòa Chung - Hợp Giang ngược về thượng lưu đến giáp ranh giữa 

tổ 01 Hợp Giang - tổ 1 Tân Giang (chiều dài khoảng 256m) là nơi tập trung dân 

cư đông đúc, tài sản, nhà cửa của các hộ gia đình đã xây dựng đến gần sát mép 

sông, địa hình phức tạp. Để xây dựng được tuyến tường kè BTCT trên đoạn này 

(giống như các đoạn khác), thì phương án thi công rất phức tạp, có thể ảnh hưởng 

đến an toàn các công trình lân cận, phải thực hiện giải phóng mặt bằng, di dời một 

số nhà cửa với phạm vi rộng theo đó chi phí đầu tư rất lớn. Trong khi đó nguồn 

vốn của dự án không đủ để triển khai theo phương án xây dựng tuyến tường kè bê 

tông cốt thép trên toàn tuyến mà bắt buộc phải xây dựng cầu dọc ở đoạn này tạo 

sự kết nối đồng bộ giao thông đô thị ven sông như mục tiêu ban đầu đã đặt ra.  

Ngày 09/10/2020, đại diện Chủ đầu tư đã tổ chức triển khai dự án đã cung 

cấp đầy đủ thông tin của dự án bao gồm việc thực hiện xây dựng cầu dọc từ cầu 

nối Hòa Chung - Hợp Giang ngược về thượng lưu đến giáp ranh giữa tổ 01 Hợp 

Giang - tổ 1 Tân Giang. Phương án xây dựng tuyến cầu dọc như thiết kế được 

duyệt đã được đơn vị tư vấn nghiên cứu, tính toán kỹ, hồ sơ được các cấp có thẩm 

quyền thẩm định phê duyệt theo quy định, đây là phương án tối ưu, ít tác động 

đến bờ sông nhất và vẫn đảm bảo không phải giải phóng mặt bằng, di chuyển nhà 

cửa. 

 Trong quá trình thi công để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các khu vực bờ 

sông tiếp giáp dự án, Chủ đầu tư đã thực hiện xếp kè rọ đá hộc từ móng đến mái 

taluy để đảm bảo an toàn và chống sạt lở vào phần đất của các hộ gia đình, đối 

với phần đất của một số hộ gia đình tiếp giáp kè có nguy cơ sạt lở UBND thành 

phố đã chỉ đạo đại diện Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện bổ sung 

biện pháp gia cố đảm bảo ổn đình bờ tại khu vực các hộ dân kiến nghị. 

Đối với ý kiến “Việc đào sâu xây trụ cầu đã làm nhà các gia đình xuất hiện 

thêm nhiều vết rạn nứt tường, trần nhà... những vết nứt cũ nay mở rộng thêm.” 

Trước khi thi công, cơ quan đại diện Chủ đầu tư đã thực hiện việc rà soát hiện 

trạng tài sản của từng hộ gia đình. Qua kiểm tra nhà của các hộ gia đình đã có 

sẵn một số vết nứt, việc các nứt mở rộng ra thêm UBND thành phố đã chỉ đạo 

cơ quan đại diện Chủ đầu tư sau khi công trình thi công hoàn thành sẽ kiểm tra 
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đối chứng theo quy định với tài liệu đã thu thập và hiện trạng tài sản để có 

phương án xử lý phù hợp. 

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời cho các hộ gia đình được biết và rất 

mong các hộ gia đình tạo điều kiện để công trình thi công được thuận lợi, sớm 

hoàn thành dự án theo kế hoạch, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến đời sống của 

các hộ gia đình trong quá trình thi công./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND TP; 

- Ban tiếp Công dân TP; 

- Trung tâm PTQĐ và GPMB(3b); 

- UBND phường Hợp Giang; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Châu 
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