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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 377 /SGTVT-KHTC 
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị, 

của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND 

thành phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày 28 tháng 02  năm 2019 

                  Kính gửi: 

                 - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; 

      - Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

Thực hiện Công văn số 429/UBND-TH ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 10 HĐND thành phố. Sở Giao thông vận tải báo cáo các nội dung kiến nghị có liên 

quan như sau: 

1. Cử tri quận Ninh Kiều, Bình Thủy, huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố: 

a) Xem xét mở tuyến xe buýt đi ngang qua Bến xe trung tâm thành phố để 

người dân thuận tiện đi lại vào trung tâm thành phố. 

b) Một số xe buýt đã cũ, không đảm bảo an toàn, kiến nghị thành phố sớm 

triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

c) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố tăng cường thêm lượt xe 

buýt (đoạn tuyến xe buýt trên Quốc lộ 80 từ Thị trấn Thạnh An đến huyện), vì hiện 

nay xe chạy mỗi ngày chỉ có 02 lượt, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người 

dân địa phương. 

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

 Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 06 đơn vị đang tham gia khai thác 

trên 07 tuyến xe buýt đang hoạt động (gồm 5 tuyến nội tỉnh và 2 tuyến kế cận đi các tỉnh 

Sóc Trăng, Vĩnh Long) với tổng số phương tiện là 82 phương tiện và chiều dài mạng 

lưới tuyến khoảng 223km, tổng số lượt xe trung bình hoạt động trong ngày khoảng 388 

lượt/ngày. Trong đó Ban Quản lý và Điều hành VTHKCC đang trực tiếp quản lý và khai 

thác 34/82 phương tiện (chiếm 41% tổng số đoàn phương tiện khai thác). Số phương tiện 

còn lại hợp tác với doanh nghiệp vận tải để khai thác.  

Cơ sở hạ tầng dành cho xe buýt chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Hiện tại chưa 

có bến xe buýt trung tâm và bến xe buýt trung chuyển; các điểm đầu cuối tuyến xe buýt 

được bố trí tạm tại các bãi đất trống dọc các tuyến đường như ĐT.922 tại thị trấn Cờ Đỏ, bãi 

đất trống nằm cạnh QL.80 tại thị trấn Thạnh An và bãi đậu QL.91 tại quận Ô Môn và quận 

Thốt Nốt. Các vị trí đầu cuối tuyến này đều do đơn vị thuê hợp đồng từ các cá nhân.  

Về trạm dừng nhà chờ: Toàn thành phố hiện có 716 cái, trong đó 90 nhà chờ và 

626 trạm dừng. Nhìn chung đa phần chưa đảm bảo tiêu chuẩn, nếu có thì thiếu các thông 

tin chỉ dẫn hành khách. Bên cạnh đó tình trạng lấn chiếm nhà chờ sử dụng mục đích 

khác vẫn đang xảy ra gây bất tiện cho việc đón/trả khách.  

Phương tiện có tuổi đời khai thác bình quân là 15 năm (trong vòng 2 – 3 năm nữa 

một loạt các phương tiện sẽ không còn đảm bảo điều kiện khai thác); chưa đầu tư xây 

dựng hệ thống nhà chờ, bảng thông tin về luồng tuyến rất ít,…Phương tiện xe buýt mặc 

dù đủ điều kiện khai thác và đáp ứng được được tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại QCVN 

09:2011/BGTVT và QCVN 10:2011/BGTVT nhưng độ tuổi đoàn phương tiện cao (hầu 
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hết đều trên 15 năm) dẫn đến chất lượng phương tiện kém, chi phí vận hành cao và 

không hấp dẫn được người sử dụng dịch vụ. 

Nhằm khắp phục những bất cập còn tồn tại trong hoạt động VTHKCC bằng xe 

buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ loại hình VTHKCC 

bằng xe buýt theo định hướng quy hoạch, tăng cường tỷ lệ đảm nhận của VTHKCC bằng 

xe buýt tại thành phố Cần Thơ đến năm 2020 đạt từ 5% ÷ 10% (hiện nay chỉ đáp ứng 

khoảng 1%) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg 

ngày 05/5/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Đề án Xây dựng cơ chế 

chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2016-2020 và định hướng sau năm 2020 tại Quyết định số 1254/QĐ-

UBND ngày 16/5/2018. 

- Tiếp thu ý kiến của cử tri quận Bình Thủy, quận Ninh Kiều và huyện Vĩnh 

Thạnh, trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các ngành chức 

năng tham mưu UBND thành phố triển khai Đề án nêu trên, với một số giải pháp ưu 

tiên như sau:  

+ Xây dựng Trung tâm quản lý & điều hành VTHKCC là đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Giao thông vận tải, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu được cấp một phần 

kinh phí từ ngân sách; hướng tới là Trung tâm quản lý giao thông công cộng để quản lý 

vận tải đa phương thức như xe buýt, taxi, đường sắt đô thị, xe điện, buýt đường thủy, xe 

đưa rước học sinh, sinh viên, công nhân,… 

+ Đầu tư mới phương tiện xe buýt (xã hội hóa và ngân sách thành phố) để mở 

rộng luồng tuyến xe buýt theo định hướng quy hoạch nhằm thu hút hành khách sử dụng 

VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn. Trong đó, sẽ nghiên cứu các tuyến xe buýt đi 

ngang qua Bến xe Trung tâm thành phố để người dân thuận tiện đi lại vào trung tâm 

thành phố theo kiến nghị của cử tri quận Ninh Kiều và nâng cao tầng suất xe buýt 

trên tuyến Quốc lộ 80 từ thị trấn Thạnh An đế trung tâm huyện Vĩnh Thạnh theo kiến 

nghị của cử tri huyện Vĩnh Thạnh.  

+ Xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho hoạt động vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, làm cơ sở cho công tác xây dựng và 

nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí trợ giá cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt.  

+ Tiến hành trợ giá cho hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố, nhằm thu hút 

doanh nghiệp vào khai thác các tuyến xe buýt theo định hướng quy hoạch. 

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ VTHKCC bằng xe buýt như các bến xe buýt, 

điểm dừng và nhà chờ để hành khách kết nối với hệ thống xe buýt và tạo thói quen dừng 

chờ xe buýt tại các điểm dừng. 

- Về việc các tuyến xe buýt đậu đỗ xe không đúng quy định theo kiến nghị của 

cử tri quận Bình Thủy: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của cử tri. Đồng thời, Sở sẽ chỉ đạo 

Ban Quản lý và Điều hành vận tải HKCC đôn đốc, nhắc nhở đội ngũ lái xe nghiêm 

chỉnh, chấp hành công tác đậu đỗ xe đúng quy định. 

- Về việc tăng cường thêm lượt xe buýt (đoạn tuyến xe buýt trên Quốc lộ 80 từ 

Thị trấn Thạnh An đến huyện Vĩnh Thạnh), vì hiện nay xe chạy mỗi ngày chỉ có 02 

lượt, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân địa phương. 
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Theo đề xuất của Ban Quản lý và Điều hành vận tải HKCC trong tháng 3 năm 

2019, Sở Giao thông vận tải sẽ tăng cường thêm 1-2 xe nữa để đảm bảo nhu cầu đi lại 

cho người dân địa phương. 

2. Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố quan tâm gắn lại biển tên các 

cây cầu trên ĐT 923 thuộc địa bàn huyện Phong Điền để bà con thuận lợi trong 

giao dịch dân sự. 

Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai lắp đặt biển báo tên cầu tất cả các cầu trên 

tuyến Đường tỉnh 923 trong quý I/2019. 

3. Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố sớm có kế hoạch đầu tư tuyến 

đường tránh trung tâm xã Trung An (thuộc 01 phần của tỉnh lộ 921) vì hiện nay 

khu vực này thường xuyên bị ùn tắc giao thông. 

Tuyến đường tỉnh 921 (đoạn Thốt Nốt – TT. Cờ Đỏ) hiện hữu dài 25,530km có 

kết cấu mặt đường nhựa rộng 3,5 - 6 m, nền 8 m, chất lượng trung bình được ĐTXD và 

đưa và khai thác năm 2006. Trên tuyến tập trung đông dân cư, nhất là tại điểm đầu và 

cuối tuyến (TT.Thốt Nốt và TT.Cờ Đỏ). Toàn tuyến hiện có 35 cầu với tổng chiều dài là 

760,2m; tải trọng từ 8 – 13T, để phục vụ khai thác đồng bộ, thành phố đã đầu tư xây 

dựng hoàn thành 12 cầu với tải trọng khai thác 13T trên địa bàn H. Cờ Đỏ đưa vào sử 

dụng năm 2010.  

Theo Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ  được UBND 

thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 24/11/2015, có quy hoạch 

đoạn tuyến thẳng kết nối từ tuyến tránh quận Thốt Nốt đến cầu Ngã Tư thuộc xã Trung 

Hưng – Cờ Đỏ có chiều dài khoảng 10,05Km, (trong đó đoạn tuyến tránh qua xã 

Trung Hưng dài khoảng 3.48Km) đoạn tuyến được quy hoạch với quy mô đường cấp 

III đồng bằng, lộ giới 42m; các cầu trên tuyến đạt tải trọng 30T.  

Về kế hoạch đầu tư: hiện nay, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án và 

Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ (Ban 01) làm chủ đầu tư và thực hiện lập chủ 

trương đầu tư xây dựng đoạn tuyến nêu trên. Ban 01 đã trình UBND thành phố đề nghị 

quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án ĐT.921 (tuyến thẳng nối từ Thốt Nốt – cầu 

Ngã Tư) để thực hiện đầu tư giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư khoảng 999 tỷ 

đồng.  

Vừa qua, UBND thành phố đã xin vốn Trung ưng hỗ trợ có mục tiêu hoặc vốn 

Trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, Trung 

ương vẫn chưa thông báo bố trí vốn cho dự án. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 

phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban 1 (chủ đầu tư), các ngành chức năng và địa 

phương tham mưu UBND thành phố xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư có năng lực để thực 

hiện dự án nêu trên theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT).  

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo như trên./. 
 Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;                 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 



                                                            4 

 

 


		2019-02-28T14:47:10+0700
	Việt Nam
	Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ<sogtvt@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




