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BÁO CÁO 

Phản hồi về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh 

tháng 12 năm 2020 

 

Thực hiện các nội dung theo Báo cáo số 304/BC-MTTQ-BTT ngày 

08/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An 

Giang về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 12 năm 2020; 

Ngày 15/01/2021 Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 

207/UBND-TH, chỉ đạo đơn vị có liên quan báo cáo nội dung sự việc do dư luận 

xã hội phản ánh. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo phản hồi cụ thể như sau: 

1. Về nội dung: Tuyến đường Trần Hưng Đạo (từ cầu Cái Sơn đến đoạn 

rẽ vào đường Phạm Cự Lượng) hiện đang thi công tiến độ còn chậm và có nhiều 

khói bụi gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân. 

Người dân đề nghị ngành chức năng nhắc nhở đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ 

công trình; đồng thời, có những biện pháp đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện tham gia giao thông như rào chắn, dây căn, đèn tín hiệu, biển báo 

hiệu đảm bảo an toàn giao thông. 

* Ý kiến phản hồi: Công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Trần 

Hưng Đạo (từ cầu Cái Sơn đến đoạn rẽ vào đường Phạm Cự Lượng) do Cục 

Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 

15/01/2021. Tuy nhiên, hiện nay công trình sắp hoàn thành thành giai đoạn thảm 

bê tông nhựa, tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch do ảnh hưởng của lưu 

lượng phương tiện giao thông qua đoạn đường này rất lớn. Thời gian qua, các 

ngành chức năng của tỉnh và thành phố thường xuyên nhắc nhở đơn vị thi công 

đẩy nhanh tiến độ (kể cả thi công ban đêm), đồng thời thực hiện các biện pháp 

đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.  

2. Về nội dung: Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nhà hàng Thắng Lợi 

(đoạn giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo) chớp, tắt rất 

khó nhìn và không hiển thị thời gian. Người dân đề nghị ngành chức năng kiểm 

tra, sửa chữa để thuận tiện cho người tham gia giao thông. 

* Ý kiến phản hồi:  

Vừa qua, phòng Quản lý đô thị thành phố đã phối hợp với Công ty TNHH 

MTV Môi trường đô thị tiến hành khảo sát và sửa chữa đèn tín hiệu giao thông 
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tại ngã tư (đoạn giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo). 

Hiện nay, chốt đèn đã hoạt động bình thường. 

Trên đây là ý kiến phản hồi của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình 

tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 12 năm 2021, báo cáo Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, PCT Sinh; 

- Chánh VP; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Lưu: VT, TH (Ngt). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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