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Cần Thơ, ngày  31  tháng 7 năm 2019 

                  Kính gửi: 

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

      - Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

Thực hiện Báo cáo số 254/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp 

thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố. Sở Giao thông vận tải kính báo cáo các nội dung 

kiến nghị có liên quan như sau: 

1. Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến 

đường Võ Nguyên Giáp.  

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp do Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 quản lý và khai 

thác. Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1385/SGTVT-

KHTC gửi Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 về việc phản ánh, kiến nghị của cử tri nêu 

trên. Theo Báo cáo cảu Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 về công tác quản lý đường bộ trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ. Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2019 phân bổ cho Quốc lộ 

Nam Sông Hậu Km00+000 – Km8+804 là 5,453 tỷ đồng. 

2. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị:  

* Thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng kẹt xe thường xuyên tại Trạm 

BOT T2 Thốt Nốt - Cần Thơ; sớm nâng cấp sửa chữa Quốc lộ 91 (từ km00 đến 

km07) và thường xuyên kiểm tra, xử lý xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường 

này; khắc phục tình trạng sạt lở ở khu vực Bình Phó B và sớm cấp nền tái định cư 

cho các hộ dân trong dự án hành lang dự mở (50m) của dự án đường nối Hẻm 91, 

đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918.  

- Thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng kẹt xe thường xuyên tại Trạm 

BOT T2 Thốt Nốt - Cần Thơ. 

Trạm T2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn 

Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức Hợp đồng BOT (đặt tại phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt), chính thức thu phí kể từ ngày 31/12/2016.  

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 16/01/2018 có 118 lượt các lái xe điều khiển phương tiện 

qua trạm thu phí BOT T2 thực hiện hành vi: không mua vé, chi trả tiền mệnh giá thấp, tiền 

xu, tắt máy phương tiện bỏ đi… mục đích để gây cản trở việc thu phí, ùn tắc giao thông để 

phản đối hoạt động thu phí của trạm. Trước tình hình trên Sở Giao thông vận tải đã phối hợp 

với các cơ quan chức năng của địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị 

Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam có chủ trương miễn giảm giá vé cho 

người dân, tổ chức vùng lân cận trạm. Từ đó, tình hình an ninh trật tự và ùn tắc giao thông tại 

trạm cơ bản được giải quyết. 

Đến ngày 19/5/2019, sau khi cầu Vàm Cống hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 

đã phát sinh luồng phương tiện lưu thông từ Đồng Tháp – An Giang qua trạm T2 với cự 

ly ngắn và đã có phản ứng đối với việc phải trả phí. Từ đó, tình trạng kẹt xe xảy ra 

nghiêm trọng hơn tại Trạm T2. Trước tình hinh trên ngày 23 tháng 5 năm 2019, Sở Giao 

thông vận tải Cần Thơ phối hợp với Công an TP. Cần Thơ, Tổng Cục đường bộ Việt Nam 

tổ chức cuộc họp tại, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, Sở Giao thông vận tải tỉnh An 
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Giang, Đồng Tháp và các đơn vị có liên quan để nghe báo cáo, triển khai phương án đảm 

bảo an ninh trật tự tại Trạm T2, đồng thời kiến nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét 

giải quyết các bất cập tại Trạm T2.  

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tránh ùn tắc giao thông tại Trạm T2, 

ngày 25/5/2019 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo cho Công ty Cổ phần đầu tư 

quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang tiến hành xả trạm T2 (dừng thu phí) tình trạng ùn tắc 

giao thông tại Trạm T2 đã thông thoáng và trở lại lưu thông bình thường. 

Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Cục đường bộ 

Việt Nam, Công an thành phố và các đơn vị có liên quan giải quyết các bất cập, đồng thời 

triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tránh ùn tắc giao 

thông tại Trạm T2. 

- Sớm nâng cấp sửa chữa Quốc lộ 91 (từ km00 đến km07): Quốc lộ 91 (đoạn từ 

km 00 đến km7) do Bộ Giao thông vận tải quản lý và khai thác. Trong kế hoạch năm 

2016 – 2020, Bộ Giao thông vận tải không bố trí vốn để nâng cấp tuyến quốc lộ nêu trên.  

- Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị khắc phục tình trạng sạt lở ở khu vực Bình 

Phó B. 

Khu vực Bình Phó B do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý và khai thác. 

Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1383/SGTVT-

KHTC gửi UBND quận Bình Thủy về việc phản ánh, kiến nghị của cử tri nêu trên. Ngày 

15 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy có Công văn số 1997/UBND-KT 

trả lời kiến nghị như sau: 

Trên địa bàn khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền tình trạng sạt lở chủ yếu tại 

tuyến sông Mương Khai. Qua theo dõi toàn tuyến sông này, nguy cơ sạt lở cao (đoạn từ 

cầu Bà Chủ Kiểu đến rạch Nước Lạnh dài khoảng 1,5km), hiện trạng ghi nhận có 04 đoạn 

sạt lở, sụt lún nghiêm trọng với chiều dài khoảng 230m. 

Bốn đoạn sạt lở nêu trên nằm trong dự án kè Rạch Cái Sơn – Mương Khai của thành 

phố (Ban ODA làm chủ đầu tư), hiện đã khảo sát và đang hoàn thiện thiết kế, dự kiến sẽ 

triển khai thi công đầu năm 2020. 

Trong thời gian chờ dự án triển khai, địa phương sử dụng vật tư, lực lượng tại chỗ 

xử lý tạm và thực hiện rào chắn cảnh báo cho người và phương tiện cảnh giác khi tham 

gia giao thông. 

- Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố sớm cấp nền tái định cư cho các 

hộ dân trong dự án hành lang dự mở (50m) của dự án đường nối Hẻm 91 Cách 

Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918. 

Dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, đoạn từ Rạch Sao đến rạch Mương Khai (diện 

tích 3,5ha), quận Bình Thủy do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư và thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phạm vi giải phóng mặt bằng hai bên công 

trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918 dự án Phát triển thành phố 

Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Sở 

Giao thông vận tải có Công văn số 1443/SGTVT-KHTC gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố Cần Thơ về việc kiến nghị của cử tri nêu trên.  

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ có Văn 

bản số 2741/TTPTQĐ-KTKĐ trả lời như sau:  

Ngày 25/6/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ có Tờ trình số 

2039/TTPTQĐ-KTKĐ đến Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến Ủy ban nhân dân 
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thành phố thống nhất chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án 

Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, đoạn từ Rạch Sao đến Rạch Mương Khai (diện tích 35ha) 

được bố trí tại Khu dân cư – Tái định cư thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ. 

Ngày 01/02/2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 415/UBND-KT thông 

nhất chủ trương sử dụng 187 lô nền tại Khu dân cư – Tái định cư thuộc Khu đô thị hai 

bên đường Nguyễn Văn Cừ để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Trung 

tâm Hội nghị quốc tế và các công trình đa chức năng. 

Hiện nay, dự án chưa triển khai thi công, đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, 

trước mắt chưa yêu cầu hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án. Khi có phương án bố trí tái 

định cư, Trung tâm Phát triến quỹ đất thành phố Cần Thơ sẽ thông báo đến các hộ dân để 

bốc thăm, nhận nền theo quy định. 

* Đề nghị thành phố di dời trạm xe buýt tại đầu Hẻm 286, đường Cách Mạng 

Tháng Tám đến vị trí phù hợp hơn; khắc phục tình trạng ngập nước và tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên Đường tỉnh 918.  

- Di dời trạm xe buýt tại đầu Hẻm 286, đường Cách Mạng Tháng Tám đến vị 

trí phù hợp hơn. 

Trạm nhà chờ xe buýt đầu Hẻm 286, đường Cách Mạng Tháng Tám đang phục vụ 

cho người dân và học sinh được đón xe buýt đi từ Trường THCS An Thới, Bệnh viện 

Chỉnh hình, Bệnh viện Tâm Minh Đức, Trường Lý Tự Trọng và người dân tại Hẻm 286 

đường Cách Mạng Tháng Tám đi về các nơi. 

Vị trí đừng nhà chờ xe buýt đầu Hẻm 286, góc công ty Nhựa đối diện Bệnh viện 

Chỉnh hình phù hợp cách đèn xanh đỏ trên 70m an toàn cho dừng đỗ xe. Tiếp thu ý kiến 

của cử tri, Sở Giao thông vận tải đang nghiên cứu tìm vị trí mới, khi có vị trí mới sẽ di dời. 

- Khắc phục tình trạng ngập nước trên ĐT 918: 

Năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã triển khai lắp đặt hệ thống thoát nước dọc tại khu 

vực chợ Bông Vang, Giai Xuân trên đường tỉnh 918, đã khắc phục tình trạng đọng nước tại 

các khu vực nêu trên. Trong năm 2019, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy 

ban nhân dân quận Bình Thủy để giải quyết dứt điểm tình trạng đọng, ngập nước trên các 

tuyến đường tỉnh 918. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên 

Đường tỉnh 918. 

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông 

vận tải phối hợp Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng, Công an các quận, huyện và các cơ quan chức năng duy trì thườn xuyên tổ 

chức sắp xếp, dọn dẹp lòng đường, hè phố tập trung trên các tuyến đường trọng điểm, 

phức tạp, thường xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xây dựng lều quán, ki ốt bán hàng, tập 

kết vật tư trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là trước, trong và sau thời 

gian diễn ra các hoạt động lễ hội, sự kiện trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 

2019, lực lượng đã phối hợp kiểm tra 615 cuộc, gồm 3.500 lượt đồng chí tham gia, lập 

biên bản vi phạm hành chính 796 trường hợp (Cảnh sát giao thông lập 662 trường hợp, 

Cảnh sát trật tự lập 66 trường hợp, Thanh tra giao thông lập 01 trường hợp và các lực 

lượng khác lập 72 trường hợp); nhắc nhở 1.128 trường hợp; làm cam kết 96 trường hợp, 

di dời 09 trường hợp, tháo dỡ 158 trường hợp; giải tỏa 21 trường hợp; tạm giữ 300 trường 

hợp giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, Sở Giao 
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thông vận tải tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường công 

tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tình trạng kinh doanh, mua bán lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè trên quyến Đường tỉnh lộ 918 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, đồng thời góp phần bảo đảm tình hình 

trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. 

3. Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng sớm lắp đặt biển báo, đèn 

chiếu sáng trên đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) đoạn đi ngang qua 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi.  

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Công an thành phố, Ban An toàn giao thông 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn tiến hành khảo sát và thống nhất điều chỉnh, lắp 

đặt bổ sung các biển báo hiệu đường bộ trên địa bàn quận Ô Môn, trong đó có tuyến 

Đường tỉnh 920B. Thời gian lắp đặt hoàn thành trong tháng 9/2019. Về hệ thống chiếu 

sáng, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân quận Ô Môn bố trí vốn thực 

hiện. 

4. Cử tri huyện Phong Điền, huyện Thới Lai tiếp tục đề nghị thành phố sớm 

nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 923, cầu Tây Đô; khắc phục tình trạng sụp lún dốc 

cầu Càng Đước, cầu Áng Khám (Đường tỉnh 926) và thông tin cho cử tri biết thời 

gian khởi công xây dựng cầu Vàm Xáng.  

- Sớm nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 923, cầu Tây Đô 

Dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 923, cầu Tây Đô đã được Sở Giao thông vận tải 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đưa vào đưa vào danh mục mời gọi đầu tư tại Hội 

nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào tháng 8 năm 2018 theo hình thức đối tác công tư; 

hiện nay đã có nhà đầu tư đăng ký khảo sát để xem xét triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hiện 

nay Chính phủ chưa ban hành quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu 

tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (xây dựng – chuyển giao) do đó 

chưa thể triển khai  được các bước tiếp theo. Trường hợp đến năm 2020, Chính phủ chưa 

ban hành Nghị định quy định hoặc vì lý do khác không thực hiện dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư (xây dựng – chuyển giao), Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu đưa vào 

danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

- Khắc phục tình trạng sụp lún dốc cầu Càng Đước, cầu Áng Khám (Đường 

tỉnh 926). 

Công trình cầu Càng Đước và cầu Ông Hào trên Đường tỉnh 926, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền làm chủ đầu tư theo 

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã bàn giao mặt bằng hai cầu nêu trên cho Ban 

Quản lý dự án huyện Phong Điền để triển khai thực hiện. Ngày 10/3/2017, Sở Giao thông 

vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Ủy ban nhân dân xã Trường 

Long tiến hành kiểm tra thực tế công trình và các thủ tục trước khi tiếp nhận bàn giao về 

Sở Giao thông vận tải quản lý. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, Ban Quản lý dự án 

huyện Phong Điền chưa đáp ứng các thủ tục bàn giao theo quy định, nhà thầu chưa thanh 

thải các chướng ngại vật trên sông trong phạm vi công trình, chưa lắp đặt các biển báo 

hiệu đường bộ theo hồ sơ thiết kế được duyệt... Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Sở Giao 

thông vận tải có Công văn số 1509/SGTVT-QLKCHTGT gửi Ủy ban nhân dân huyện 

Phong Điền về việc vuốt nối êm thuận đường dẫn vào cầu Càng Đước, Ông Hào trên ĐT 

926, hoàn thiện các thù tục bàn giao về Sở Giao thông vận tải quản lý. 
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Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền chỉ đạo Ban 

Quản lý dự án huyện phối hợp với Sở GTVT để hoàn thiện các thủ tục bàn giao theo quy 

định; đồng thời, triển khai vuốt nối tạo êm thuận đường dẫn vào hai câu nêu trên. 

- Thông tin cho cử tri biết thời gian khởi công xây dựng cầu Vàm Xáng.  

Dự án được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 

21/5/2019. Tổng mức đầu tư là 499,9 tỷ đồng; Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Ngày 24/6/2019, Ban QLDA đã phát hành hồ sơ mời thầu 

gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất, thủy văn), lập thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán xây dựng công trình và quy trình bảo trì công trình. Dự kiến trong quý III 

năm 2019 sẽ lựa chọn nhà thầu thi công và thời gian thực hiện là 24 tháng kể từ ngày ký 

hợp đồng. 

5. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố đề nghị đơn vị thi công Quốc 

lộ 80 khai thông các đập (đơn vị thi công đã đắp đập để xây dựng cầu) ở một số con 

kênh trên địa bàn xã Vĩnh Trinh; sớm nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 80 (đoạn từ Thốt 

Nốt đi qua huyện Vĩnh Thạnh).  

Đề nghị đơn vị thi công Quốc lộ 80 khai thông các đập (đơn vị thi công đã đắp đập 

để xây dựng cầu) ở một số con kênh trên địa bàn xã Vĩnh Trinh: Quốc lộ 80 nay do Cục 

Quản lý đường bộ IV đang quản lý, khai thác. Sở Giao thông xin ghi nhận ý kiến của cử tri, 

đồng thời, Sở sẽ có văn bản kiến nghị Cục Quản lý đường bộ IV về ý kiến của cử tri nêu 

trên. Sau khi có văn bản phúc đáp của Cục Quản lý đường bộ IV, Sở Giao thông vận tải sẽ 

tổng hợp và trả lời đến cử tri sớm nhất. 

Sớm nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 80 (đoạn từ Thốt Nốt đi qua huyện Vĩnh Thạnh): 

để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến. Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương giao Cục 

Quản lý đường bộ IV cho tuyến Quốc lộ 80 trong năm 2019 là 5,55 tỷ đồng và kế hoạch 

bảo trì đường bộ năm 2020 là 38,502 tỷ đồng. 

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo như trên./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;                 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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