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           An Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2021 
 V/v báo cáo giải trình các nội dung 

phản ánh dư luận xã hội tháng 

02/2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

 

Sở Giao thông Vận tải nhận được các Văn bản số 313/BC-MTTQ-BTT ngày 

19/02/2021 và 318/BC-MTTQ-BTT ngày 05/3/2021 của Ủy ban mặt trận tổ Quốc 

Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh 

tháng 01&02 năm 2021. Theo đó, có nội dung liên quan đến lĩnh vực của ngành 

quản lý như sau: 

1. Hiện nay, việc thi công nâng cấp Quốc lộ 91 trên địa bàn thành phố Long 

Xuyên cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, dư luận mong muốn các ngành chức năng 

tiếp tục nhắc nhở đơn vị thi công sớm hoàn tất phần vỉa hè để tạo mỹ quan đô thị 

và thuận lợi cho việc kinh doanh, mua bán của các hộ tiểu thương trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu. Ngoài ra, có ý kiến dư luận phản ánh, tại Ngã tư Đèn Bốn 

Ngọn (tiếp giáp với đường Hà Hoàng Hổ) thường xảy ra tình trạng ùn tắc và va 

quẹt giữa các phương tiện tham gia giao thông (nhất là vào giờ cao điểm). Qua 

đó, người dân mong muốn các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ nhằm ổn 

định trật tự giao thông tại khu vực này. 

 2. Việc nâng cấp các tuyến đường Quốc lộ 91 trên địa bàn thành phố nhằm 

chống ngập nước khi triều cường dâng cao hoặc trời mưa to; đồng thời, tạo vẻ mỹ 

quan đô thị và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc nâng cao 

mặt đường cao hơn nhà ở của người dân dọc theo Quốc lộ 91, ảnh hưởng đến môi 

trường sống của người dân. Một số ý kiến người dân mong muốn chính quyền 

thành phố có chính sách hỗ trợ để người dân nâng cao nền nhà bằng với mặt 

đường để không bị ảnh hưởng khi trời mưa và triều cường. 

 Đối với các nội dung phản ánh nêu trên, Sở Giao thông Vận tải xin báo cáo 

giải trình như sau: 

1. Công trình thi công trên tuyến Quốc lộ 91 đoạn từ Km57+550 đến 

Km59+500 (qua nội ô thành phố Long Xuyên) do Cục quản lý đường bộ IV làm 

chủ đầu tư, được thực hiện sau nhiều lần có ý kiến, kiến nghị của địa phương. Mục 

tiêu của dự án là chống ngập đoạn Quốc lộ đi qua nội ô thành phố Long Xuyên. 

Tuy nhiên, do phương án tổ chức thi công chưa hợp lý và lưu lượng xe trên tuyến 

quá lớn, nên việc điều tiết giao thông gặp rất nhiều khó khăn và đã gây ra tình 

trạng kẹt xe và làm mất mỹ quan cho đô thị như đã nhận thấy trong thời gian qua. 
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Sở Giao thông vận tải An Giang đã nhiều lần có Văn bản, cũng như tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản gửi đơn vị Chủ đầu tư và Tổng cục 

đường bộ Việt Nam để đôn đốc tiến độ, thực hiện các biện pháp giữ vệ sinh môi 

trường, mỹ quan đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực tuyến 

đang thi công. 

Hiện nay, công trình cơ bản hoàn thành phần mặt đường xe chạy và đang 

hoàn thiện phần vỉa hè. Qua làm việc, Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện hoàn thành 

công trình trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhân dân. 

2. Đối với nội dung “Một số ý kiến người dân mong muốn chính quyền thành 

phố có chính sách hỗ trợ để người dân nâng cao nền nhà bằng với mặt đường để 

không bị ảnh hưởng khi trời mưa và triều cường”. Sở Giao thông vận tải sẽ chuyển 

nội dung phản ánh của người dân đến UBND thành phố Long Xuyên xem xét, có ý 

kiến. 

Trên đây là nội dung tiếp thu và giải trình của Sở Giao thông Vận tải gửi đến 

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang được biết./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp; 

- UBND thành phố Long Xuyên; 

- Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo; 

- Ban Giám đốc Sở GTVT; 

- Thanh tra Sở GTVT;            

- Lưu: VT, KCHTGT.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Phú Tân 
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