
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 Số: 782/SGTVT-QLKCHTGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021 
V/v báo cáo giải trình các nội dung 

phản ánh dư luận xã hội tháng 

03/2021. 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; 

- Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Công an tỉnh An Giang; 

- Cty cổ phần Điện nước An Giang. 

 

Sở Giao thông Vận tải nhận được các Văn bản số 232-CV/BTGTU ngày 

08/04/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang về việc giải quyết phản hồi dư 

luận (kèm theo một số nội dung phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến các cơ 

quan, đơn vị và địa phương tháng 3/2021); Báo cáo số 331/BC-MTTQ-BTT ngày 

05/04/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, 

nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 3/2021; Văn bản số 356-CV/ĐUK ngày 

12/4/2021 của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp về việc giải quyết phản hồi 

dư luận và Văn bản số 1686/VPUBND-KTN ngày 13/04/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc giải quyết, phản hồi dư luận xã hội.  

Liên quan đến các  nội dung do ngành quản lý, Sở Giao thông vận tải An 

Giang xin báo cáo và làm rõ như sau: 

1. Nội dung phản ánh tại Văn bản số 232-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy An Giang và Văn bản số 356-CV/ĐUK 2021 của Đảng ủy khối cơ quan và 

Doanh nghiệp:  

“Thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 91 (trong đó, có đoạn qua thành phố 

Long Xuyên) tình hình tai nạn giao thông diễn biến rất phức tạp, nhiều vụ tai nạn 

giao thông nghiêm trọng xảy ra, làm một số người chết gây lo lắng, bất an cho 

người dân. Dư luận mong ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, có 

biện pháp phòng ngừa, hạn chế, tăng cường cảnh báo cho người dân tại những 

tuyến đường, điểm, chốt giao thông quan trọn, có đông lưu lượng người dân, 

phương tiện lưu thông” 

Vừa qua, trên tuyến Quốc lộ 91, nhất là đoạn qua thành phố Long Xuyên 

thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông và diễn biến ngày càng xấu đi. Vấn 

đề này, Sở Giao thông vận tải cùng các ngành chức năng đã nhận thấy và cũng đã 

triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 

tuyến. Cụ thể:  

- Sở Giao thông vận tải đã có các Văn bản số 233/SGTVT-QLVTPTNL 

ngày 01/2/2021 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị giám sát hành trình 

của phương tiện tại đơn vị kinh doanh vận tải và Văn bản số 450/SGTVT-
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QLVTPTNL ngày 08/3/2021 về việc kiểm tra và xử lý các phương tiện vi phạm 

qua theo dõi trên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tiến hành duy tu 

sửa chữa các công trình và các đoạn đường bị hư hỏng nặng trên tuyến như: Sửa 

chữa mặt cầu Hoàng Diệu; Sửa chữa, nâng cấp đoạn đường từ Phạm Cự Lượng 

đến vòng xoay đèn Bốn Ngọn ..vv. 

- Ngày 29/3/2021 Ban ATGT tỉnh An Giang có Văn bản số 13/ATGT-VP về 

việc bảo đảm ATGT đối với học sinh, thanh thiếu nên và xe chở khách gửi các đơn 

vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo 

trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; 

- Ngày 08/4/2021, Công an tỉnh An Giang cũng đã có Văn bản số 

1257/CAT-PC08 về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống đua 

xe trái phép gửi các đơn vị có liên quan tổ chức, phối hợp thực hiện.    

 Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải An Giang sẽ tiếp tục phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tăng cường hơn nữa công tác tuyền truyền, hướng dẫn, 

tuần tra và xử lý vi phạm nhằm lặp lại tình hình trật tự, đảm bảo ATGT trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Nội dung phản ánh tại Báo cáo số 331/BC-MTTQ-BTT của Ủy ban mặt 

trận tổ quốc Việt Nam, tỉnh An Giang: 

“Nhiều ý kiến phản ánh, hiện nay do đến mùa via bà Chúa Xứ Núi Sam (Tp 

Châu Đốc), lưu lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 91 thuộc địa bàn thành phố Long 

Xuyên quá cao, nhất là giờ cao điểm, ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ dẫn đến ùn tắc 

giao thông. Dư luận mong muốn lực lượng công an trên địa bàn thành phố Long 

Xuyên quan tâm, thường xuyên điều tiết giao thông vào giờ cao điểm nhằm hạn 

chế ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, dư luận cung mong muốn các ngành chức 

năng sớm thi công hoàn thành tuyến đường tránh Tp Long Xuyên để giảm bớt lưu 

lượng giao thông trên Quốc lộ 91. 

Có ý kiến phản ánh, sau khi hoàn thành việc thi công nâng cao trình mặt 

đường Quốc lộ 91, nắp cống của hệ thống nước thải tại một số đoạn trên địa bàn 

thành phố Long Xuyên (từ Nhà thờ đến ngã tư đèn Bốn ngon, từ ngã tư Bảo hiểm 

Bảo Việt đến cầu Nguyễn Trung Trực) thấp hơn mặt đường, tạo thành các ổ gà gây 

nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Qua đó, dư luận mong muốn ngành 

giao thông - vận tải nghiên cứu, có giải pháp khắc phục tình trạng trên để đảm 

bảo an toàn cho người tham gia giao thông.” 

 Về nội dung điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua nội ô thành 

phố Long Xuyên. Sở Giao thông vận tải An Giang sẽ làm việc với Công an tỉnh An 

Giang và các ngành có liên quan, sớm có kế hoạch phối hợp thực hiện.  

Đối với việc thi công tuyến đường tránh Long Xuyên. Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

An Giang và các ngành có liên quan trong đó có Sở Giao thông vận tải đã nhiều 

lần làm việc với Văn phòng Chính phủ, các Bộ chủ quản. Gần đây nhất, đã làm 

việc với các cơ quan ở Trung ương vào ngày 02/4/2021 vừa qua. Theo đó, Bộ Giao 

thông vận tải cho biết, do phải thực hiện một số thủ tục theo quy định của Quốc tế, 

nên dự án phải đến tháng 10/2021 mới có thể khởi công.  
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Đối với nội dung “nắp cống của hệ thống nước thải tại một số đoạn trên địa 

bàn thành phố Long Xuyên thấp hơn mặt đường, gây nguy hiểm cho phương tiện 

lưu thông”. Dự án này, do Cty cổ phần Điện nước An Giang làm Chủ đầu tư và tổ 

chức thực hiện. Nội dung phản ánh của dư luận, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc 

với đơn vị Chủ đầu tư để sớm khắc phục. 

 Trên đây là nội dung trình bày của Sở Giao thông vận tải xin gửi đến Ban 

Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, 

Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

được biết. Đồng thời, đề nghị Cty cổ phần Điện nước An Giang sớm khắc phục nội 

dung như đã nêu./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Đ/c Tô Kim Hồng - ĐUK; 

- Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo; 

- UBND TPLX;  

- Ban Giám đốc Sở GTVT; 

- Thanh tra Sở GTVT;            

- Lưu: VT, KCHTGT.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Phú Tân 
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