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BÁO CÁO 

Về việc trả lời phản ánh của dư luận xã hội tháng 01/2021 
 

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Báo cáo số 313/BC-MTTQ-BTT ngày 

19/02/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang về tình hình tư 

tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 01/2021. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết nội dung dư luận phản 

ánh như sau: 

Vấn đề dư luận phản ánh: “tuyến giao thông ĐH.81 ấp Trung An đến ngã 

ba ấp Sóc Tức, xã Lê Trì có nhiều đoạn hư hỏng cần khắc phục, sửa chữa kịp 

thời để đảm bảo việc đi lại của người dân”. 

Tuyến đường ĐH.81 điểm đầu giáp đường ĐT.955B điểm cuối giáp 

đường ĐT.949 có tổng chiều dài 5.713m, mặt đường láng nhựa rộng 3,5 tải 

trọng 8 tấn được xây dựng đã lâu (năm 2002), kết cấu mặt đường cấp thấp thời 

gian sử dụng ngắn, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng với tải trọng nặng 

nhiều, hệ thống thoát nước mặt đường thiếu, do ảnh hưởng lũ núi nên nhiều 

đoạn mặt đường bị xuống cấp gây khó khăn cho việc lưu thông. Trong năm 

2020, huyện đã tiến hành nâng cấp mặt đường bê tông xi măng với chiều dài 

2.500m, mặt đường rộng 7m. Đoạn còn lại từ ấp Trung An đến ngã ba Sóc Tức 

trong tháng 01 năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng phối 

hợp với địa phương duy tu dặm vá ổ gà mặt đường bằng cấp phối 0x4 nhằm đảm 

bảo giao thông trước mắt; đồng thời tuyến đường này đang đề nghị ghi danh 

mục đầu tư nâng cấp mở rộng lên đường cấp IV bằng nguồn vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Trên đây là báo cáo giải quyết nội dung phản ánh dư luận xã hội của 

UBND huyện Tri Tôn. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, A. 
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