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Cần Thơ, ngày  22 tháng 11  năm 2019 

            Kính gửi: 

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

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

Thực hiện Công văn số 3222/UBND-TH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc khẩn trƣơng thực hiện các nội dung 

trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố. Sở Giao thông vận tải kính báo cáo kết 

quả thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại phiên chất vấn và trả 

lời chất vấn kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhƣ sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

Luật Giao thông đường bộ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông và các quy định của pháp luật có liên quan để các cấp, các ngành và 

các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông: 

1.1. Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn 

bản chỉ đạo, điều hành: 

- Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 18/01/2019 về việc thực hiện năm An 

toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người 

đi mô tô, xe máy” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/6/2019 về việc tăng cƣờng các giải pháp 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc tăng cƣờng thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do 

uống rƣợu bia trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

- Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 13/8/2019 về việc triển khai thực hiện 

Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa 

trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc thực hiện Nghị Quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của 

Chính phủ về tăng cƣờng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc 

giao thông giai đoạn 2019 - 2021 và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29 tháng 3 

năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 

tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy 

nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
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- Kế hoạch số 84/KH-BATGT ngày 05/9/2019 về tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối 

năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

1.2 Công tác triển khai, tuyên truyền: 

Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của 

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và kiến nghị sau 

giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông và giữ gìn trật tự đô thị, cụ thể nhƣ sau: 

1.2.1. Lĩnh vực đường bộ: 

+ Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 380/QĐ-SGTVT ngày 22 

tháng 4 năm 2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

giá cƣớc vận tải bằng ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đƣờng bộ tại các bến xe 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 769/KH-SGTVT ngày 23 tháng 4 

năm 2019 về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông của Sở Giao thông vận tải năm 2019; Quyết định số 651/QĐ-SGTVT 

ngày 03 tháng 6 năm 2019 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; Công văn số 1392/SGTVT-TTS ngày 09 tháng 7 năm 2019 

của Sở Giao thông vận tải về việc mở đợt cao điểm trong công tác tuyên truyền, 

xử lý vi phạm cơi nới thùng xe để chở hàng quá tải trọng cho phép; Kế hoạch số 

1446/KH-SGTVT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về việc 

triển khai đợt cao điểm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao 

thông vận tải đƣờng bộ từ nay đến cuối năm 2019. 

+ Lực lƣợng Thanh tra giao thông thuộc Sở ban hành các văn bản: Quyết 

định số 06/QĐ-TTS ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra, xử lý “xe dù, bến cóc” trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng 

xe ô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công văn số 54/TTS-ĐVP ngày 01 

tháng 2 năm 2019 về việc phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cảng 

hàng không; Công văn số 86/TTS-ĐVP ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc 

triển khai các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 

thời gian tới; Quyết định số 94/QĐ-TTS ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc 

thành lập Tổ kiểm tra tình trạng an toàn ky thuật và bảo vệ môi trƣờng của 

phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công 

văn số 170/TTS-ĐVP ngày 17 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cƣờng công tác 

kiểm tra đối với phƣơng tiện trộn bê tông tƣơi, chở vật liệu xây dựng; Quyết 

định số 209/QĐ-TTS ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra hành vi tự ý tham đổi kích thƣớc thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 219/KH-TTS ngày 20 tháng 5 năm 2019 

về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông tại các Trạm thu phí BOT trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công văn số 

284/TTS-ĐVP ngày 18 tháng 7 năm 2019 về việc triển khai tăng cƣờng thực 

hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rƣợu, bia trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; Công văn số 285/TTS-ĐVP ngày 18 tháng 7 năm 2019 về 
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việc triển khai đợt cao điểm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

giao thông vận tải đƣờng bộ từ nay đến cuối năm 2019; Công văn số 302/TTS-

ĐVP ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc tăng cƣờng công tác kiểm tra, xử lý vi 

phạm về trật tự an toàn giao thông; Công văn số 309/TTS-ĐVP ngày 07 tháng 8 

năm 2019 về việc tăng cƣờng kiểm tra, xử lý vi phạm dừng, đỗ xe không đúng 

quy định trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; Kế hoạch số 332/KH-TTS ngày 

20 tháng 8 năm 2019 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đƣa đón 

học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố… Ngoài ra, đơn vị còn ban hành 

các văn bản chỉ đạo, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các dịp lễ 

hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. 

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các 

địa bàn quận, huyện. Trong 8 tháng đầu năm 2019, đã tổ chức tuyên truyền 

trực tiếp 93 cuộc và phát 3.889 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đƣờng bộ, 

Luật Giao thông đƣờng thủy nội địa, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 132/2015/NĐ-CP. Phối hợp với Đài truyền hình và phát thanh thành phố 

Cần Thơ xây dựng 12 cuộc phóng sự tập trung chủ yếu về công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đƣờng tỉnh thuộc phạm vi quản lý của 

Sở giao thông vận tải; tình hình và điều kiện hoạt động của các phƣơng tiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa 

tại các bến xe, bến khách ngang sông; công tác kiểm soát tải trọng phƣơng 

tiện… Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật kinh doanh vận tải, 

đăng ký, đăng kiểm lĩnh vực giao thông đƣờng bộ cho các Doanh nghiệp kinh 

doanh vân tải, chủ phƣơng tiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ vào ngày 

04/9/2019, tại Hội trƣờng Sở Giao thông vận tải; Phối hợp Báo Cần Thơ 

thƣờng xuyên đăng bài, đƣa tin liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn thành phố. 

1.2.2. Lĩnh vực đường thủy nội địa: 

Sở Giao thông vận tải tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền về trật tự an toàn 

giao thông đƣờng thủy nội địa tại Hội trƣờng Sở Giao thông vận tải, với sự tham 

gia của hơn 120 chủ cảng, bến thủy nội địa kinh doanh vận tải hành khách du 

lịch, bến khách ngang sông, hơn 100 chủ phƣơng tiện vận tải hành khách và 20 

cơ quan, đơn vị quản lý nhà nƣớc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tổ chức phát 

20.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đƣờng thủy nội 

địa. Phối hợp Báo Giao thông vận tải, Báo Cần Thơ và Đài Phát thanh tuyền 

hình thành phố Cần Thơ tham gia 07 lƣợt phối hợp cung cấp thông tin, đăng bài 

về trật tự an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa. 

2. Tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện đồ án quy hoạch 

tổng thể giao thông vận tải thành phố đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030, các quy hoạch, đồ án quy hoạch của ngành giao thông vận tải 

thành phố đã thực hiện trong thời gian qua để có định hướng quy hoạch 

giao thông thời gian tới cho phù hợp:  

2.1. Các Quy hoạch ngành Giao thông vận tải đã được Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt: 
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Trong thời gian qua, UBND thành phố đã giao Sở GTVT triển khai thực 

hiện các quy hoạch chuyên ngành GTVT và đã đƣợc UBND thành phố phê 

duyệt các quy hoạch gồm (1) điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

thành phố Cần Thơ đến năm 2030; (2) Quy hoạch các điểm đấu nối các tuyến 

đƣờng địa phƣơng vào hệ thống Quốc lộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến 

năm 2020; (3) Quy hoạch phát triển mạng lƣới vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận đến năm 2020 và 

định hƣớng đến năm 2030; (4) Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn thành 

phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; (5) Quy hoạch chi tiết mạng lƣới bến bãi 

đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030; (6) Quy hoạch 

phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến 

năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030; (7) Quy hoạch mạng lƣới đƣờng thủy 

nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; (8) Quy 

hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030. 

2.2. Tình hình triển khai thực hiện công tác quy hoạch phát triển hạ 

tầng giao thông thành phố Cần Thơ 

Trên cơ sở các Quy hoạch chuyên ngành GTVT đƣợc phê duyệt. Trong 

thời gian quan, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, Ngành liên quan đã 

thƣờng xuyên quan tâm chỉ đạo, ƣu tiên bố trí vốn đầu tƣ xây dựng các dự án kết 

cấu hạ tầng giao thông quan trọng có tính kết nối liên vùng qua địa bàn thành 

phố Cần Thơ nhƣ: Cầu Cần Thơ, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, Dự án 

luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu, cảng Cái Cui, nâng cấp cụm cảng 

Cần Thơ - khu bến Hoàng Diệu, quốc lộ Nam Sông Hậu, cải tạo mở rộng Quốc 

lộ 1 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn quận Cái Răng thuộc thành phố Cần 

Thơ; nâng cấp cải tạo Quốc lộ 91 đoạn Km7÷14 và đoạn Km14÷Km50+889 và 

nâng cấp cải tạo Quốc lộ 91B gắn với dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 91 theo 

hình thức BOT; đầu tƣ xây dựng cầu Vàm Cống (khánh thành vào ngày 

19/5/2019), tuyến tránh Thốt Nốt và 8 cầu yếu trên các tuyến quốc lộ thuộc dự 

án tín dụng ngành giao thông vận tải; đồng thời đang triển khai thi công tuyến 

Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (dự kiến hoàn thành trong năm 2020). 

Thành phố Cần Thơ cũng đã tập trung đầu tƣ xây dựng từng bƣớc hoàn 

thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo định hƣớng quy hoạch nhƣ đƣờng 

Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, cầu Rạch Ngỗng I; đƣờng Nguyễn Văn Cừ; đƣờng 

nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ - giai đoạn I; tuyến 

Bốn Tổng - Một Ngàn; Đƣờng Thới Thuận - Thạnh Lộc thuộc dự án WB5 và 

xây dựng hoàn thành đƣờng ô tô đến trung tâm 20 xã (đến nay toàn thành phố có 

85/85 phƣờng, xã, thị trấn có đƣờng ô tô đến trung tâm). Đồng thời các dự án 

quy mô lớn, quan trọng đang đƣợc triển khai đầu tƣ xây dựng nhƣ cầu Quang 

Trung đơn nguyên 02, cầu và đƣờng Trần Hoàng Na, đƣờng nối QL.91- ĐT.918, 

đƣờng sau kè Cần Thơ, đƣờng Quang Trung - Cái Cui... 

Đồng thời, căn cứ các quy hoạch này Sở Giao thông vận tải đã tham mƣu 

Ủy ban nhân dân thành phố ƣu tiên đầu tƣ 21 dự án lĩnh vực giao thông vào kế 
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hoạch trung hạn 2021-2025 với tổng mức đầu tƣ 7.937.912 triệu đồng (đính 

kèm danh mục 21 dự án) 

2.3. Kết quả và hạn chế trong việc thực hiện quy hoạch phát triển hạ 

tầng giao thông trên địa bàn thành phố  

- Kết quả đạt được:  

Các Quy hoạch chuyên ngành Giao thông vận tải đƣợc lập và phê duyệt 

phù hợp với Quy hoạch kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung xây dựng và Quy 

hoạch sử dụng đất của thành phố và các quy hoạch ngành giao thông vận tải đã 

đƣợc trung ƣơng ban hành làm cơ sở cho công tác quản lý chuyên ngành và đề 

xuất kế hoạch đầu tƣ trong ngắn, trung và dài hạn để huy động các nguồn lực 

trong và ngoài nƣớc đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với tốc độ 

nhanh, đồng bộ, bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của 

thành phố. 

- Hạn chế:  

Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông trên 

địa bàn thành phố còn gặp phải những khó khăn nhƣ sau: 

+ Lực lƣợng cán bộ làm công tác quy hoạch còn hạn chế về chuyên môn, 

công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, hiện tƣợng xây dựng trái phép, lấn 

chiếm lòng, lề đƣờng còn tiếp diễn, ý thức ngƣời dân chƣa cao;  

 + Việc tổ chức cắm mốc quản lý quy hoạch chƣa thực hiện nên rất khó 

khăn trong việc quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và công tác bảo vệ hạ tầng 

công trình giao thông theo quy định; 

+ Việc triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng giao thông với các công trình 

hạ tầng kỹ thuật nhƣ cấp nƣớc, thóat nƣớc, cấp điện, thông tin liên lạc chƣa 

đồng bộ; 

+ Do nguồn kinh phí còn hạn chế, các quy hoạch ngành sau khi đƣợc phê 

duyệt đã không kịp thời triển khai các bƣớc tiếp theo để tiến hành đầu tƣ các dự 

án theo kế hoạch. Việc thực hiện quy hoạch còn chậm, nhiều nội dung định 

hƣớng đã không đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn tại địa phƣơng; 

- Kết cấu hạ tầng giao thông chƣa đƣợc đầu tƣ đồng bộ, nhiều đoạn tuyến 

đƣờng tỉnh đã xuống cấp, cần đầu tƣ cải tạo, nâng cấp quy mô phù hợp, nhiều 

tuyến đƣờng huyện chƣa đƣợc đầu tƣ hoàn thành, chƣa đƣa vào cấp quản lý, các 

tuyến đƣờng xã quy mô nhỏ hẹp, đi lại còn nhiều khó khăn, nhiều cầu đã xuống 

cấp cần đƣợc đầu tƣ, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ đời sống 

nhân dân; 

- Công tác giải phóng mặt bằng nhiều nơi còn chậm, gặp nhiều khó khăn, 

các khu tái định cƣ đầu tƣ xây dựng chƣa đáp ứng tiến độ phục vụ nhu cầu tái 

định cƣ cho các dự án làm ảnh hƣởng đến tiến độ thực hiện các dự án xây dựng 

hạ tầng, triển khai thực hiện theo quy hoạch. 

 Một số giải pháp kiến nghị để đẩy mạnh công tác thực hiện quy hoạch 

phát triển hạ tầng giao thông của thành phố 

- Đầu tƣ phát triển khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất 

về quy hoạch, đảm bảo sự khớp nối giữa quy hoạch GTVT với các quy hoạch 

chuyên ngành khác; 
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- Có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, 

quản lý trong lĩnh vực Quy hoạch, có kế hoạch đào tạo cán bộ, đƣa khoa học kỹ 

thuật vào công tác quản lý; 

- Công khai, minh bạch mọi chính sách, cơ chế quản lý, quy trình giải 

quyết công việc, cải cách hợp lý các thủ tục liên quan đến công tác triển khai 

quy hoạch, đầu tƣ xây dựng trong lĩnh vực GTVT; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tranh thủ sự ủng hộ, đồng 

thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch đã đƣợc phê 

duyệt; 

- Thực hiện xã hội hóa đầu tƣ, khuyến khích các tổ chức và thành phần 

kinh tế cùng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT; 

- Đầu tƣ có trọng tâm, trọng điểm các dự án quan trọng, đúng tiến độ, chất 

lƣợng để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tƣ phát triển từ ngân sách 

Nhà nƣớc, gắn liền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông với tăng 

trƣởng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố; 

- Thực hiện tốt và nhanh chóng các thủ tục đầu tƣ, nhằm tạo môi trƣờng 

thuận lợi để thu hút đầu tƣ, triển khai thực hiện các dự án; 

- Xây dựng những chính sách linh hoạt nhằm phát huy cao sự kết hợp, hỗ 

trợ bằng nguồn vốn của trung ƣơng với huy động vốn từ các nguồn khác nhau. 

Xây dựng chính sách ƣu tiên, ƣu đãi khuyến khích đầu tƣ; Chú trọng đặc biệt 

đến việc khuyến khích và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn từ các thành 

phần kinh tế trong thành phố làm nền tảng đối tác, thu hút vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài; 

- Thực hiện đầu tƣ theo hình thức PPP, Xã hội hóa đầu tƣ, kinh doanh bến, 

bãi, giao thông tĩnh, sử dụng nguồn vốn ODA, vay vốn ƣu đãi, trái phiếu Chính 

phủ…, đầu tƣ xây dựng các tuyến vành đai, liên kết các vùng với đô thị. Kiến 

nghị, Chính phủ và cá tổ chức quốc tế quan tâm đến việc phát triển hệ thống hạ 

tầng, giao thông đô thị thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận 

các nguồn vốn viện trợ, vốn ODA,WB…, trong việc ứng dụng công nghệ quản lý, 

phát triển giao thông đô thị tiên tiến của các nƣớc…, nhằm từng bƣớc hoàn chỉnh 

mạng lƣới giao thông đô thị theo hƣớng giao thông thông minh; 

- Dành quỹ đất cho phát triển KCHT giao thông hợp lý đảm bảo phát triển 

lâu dài theo quy hoạch, đảm bảo công tác giao đất cho nhà đầu tƣ xây dựng kết 

cấu hạ tầng giao thông nhanh chóng, có chính sách đến bù, giải tỏa hợp lý.  

- Mở rộng hợp tác liên kết với các Tỉnh lân cận, phát triển GTVT kết hợp 

du lịch, kết hợp cải tạo nâng cấp cầu đƣờng với việc xây dựng các khu công 

nghiệp, khu dân cƣ, đô thị.., Phối hợp cùng với các Bộ, Ngành, các tỉnh trong 

vùng tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà đầu tƣ, 

chuyển giao thông tin và kêu gọi đầu tƣ; 

- Đối với chủ đầu tƣ dự án; phải chịu trách nhiệm trƣớc UBND thành phố 

về chất lƣợng công trình; Lựa chọn nhà thầu xây dựng phải đủ năng lực, giám 

sát kiểm tra, đánh giá kỹ chất lƣợng khi nghiệm thu; kiên quyết xử lý nhà thầu vi 

phạm chất lƣợng, tiến độ; 

- Về giao thông nông thôn: phát huy mô hình nhà nƣớc và nhân dân cùng 

làm, huy động nguồn vốn nhân dân cùng tham gia, kể cả đóng góp bằng sức lao 
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động công ích của mọi thành phần, nhà nƣớc hỗ trợ một phần và có chính sách 

khuyến khích.  

-  Thực hiện toàn diện các giải pháp huy động về vốn, nhân lực, quản lý đối 

với hệ thống GTVT trên cơ sở quy hoạch đã đƣợc duyệt, chắc chắn rằng hạ tầng 

GTVT sẽ có vai trò đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố . 

3. Lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, đáp 

ứng yêu câu phát triển các phương tiện giao thông. Phối hợp đôn đốc các 

chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án về giao thông do thành 

phố quản lý, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải 

sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 80 và các tuyến đường do Trung 

ương quản lý để đảm bảo an toàn giao thông: 

3.1 Lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, 

đáp ứng yêu câu phát triển các phương tiện giao thông trên địa bàn thành 

phố thời gian qua:  

- Trong thời gian quan, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, 

Ngành liên quan đã thƣờng xuyên quan tâm chỉ đạo, ƣu tiên bố trí vốn đầu tƣ 

xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng có tính kết nối liên 

vùng qua địa bàn thành phố Cần Thơ nhƣ: Cầu Cần Thơ, Cảng hàng không 

Quốc tế Cần Thơ, Dự án luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu, cảng 

Cái Cui, nâng cấp cụm cảng Cần Thơ - khu bến Hoàng Diệu, đƣờng Nam Sông 

Hậu, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn quận Cái 

Răng thuộc thành phố Cần Thơ; nâng cấp cải tạo Quốc lộ 91 đoạn Km7÷14 và 

đoạn Km14÷Km50+889 và nâng cấp cải tạo Quốc lộ 91B gắn với dự án nâng 

cấp cải tạo Quốc lộ 91 theo hình thức BOT; xây dựng mới tuyến tránh Thốt Nốt 

và 8 cầu yếu trên các tuyến quốc lộ thuộc dự án tín dụng ngành giao thông vận 

tải; đồng thời đang triển khai thi công các dự án: cầu Vàm Cống đã thông xe kỹ 

thuật và đƣa vào khai thác trong năm 2019; tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đã khởi 

công ngày 16/01/2016 và dự kiến hoàn thành trong năm 2020) và tuyến tránh 

Long Xuyên đang triển khai thực hiện.  

- Thành phố Cần Thơ cũng đã tập trung đầu tƣ xây dựng từng bƣớc hoàn 

thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo định hƣớng quy hoạch nhƣ đã đầu 

tƣ hoàn thiện 11 tuyến đƣờng tỉnh (nhƣng chỉ có đƣờng tỉnh 919 đạt cấp quy 

hoạch), đƣờng Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, cầu Rạch Ngỗng I; đƣờng Nguyễn 

Văn Cừ; đƣờng nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ - 

giai đoạn I; tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn; đƣờng Quang Trung - Cái 

Cui; Đƣờng Thới Thuận - Thạnh Lộc thuộc dự án WB5 và xây dựng hoàn thành 

đƣờng ô tô đến trung tâm 20 xã (đến nay toàn thành phố có 85/85 phƣờng, xã, 

thị trấn có đƣờng ô tô đến trung tâm). Đồng thời các dự án giao thông đô thị lớn, 

quan trọng đang đƣợc triển khai đầu tƣ xây dựng sẽ hoàn thành đến năm 2021 

nhƣ: cầu Quang Trung đơn nguyên 02, cầu và đƣờng Trần Hoàng Na, đƣờng nối 

QL.91- ĐT.918, đƣờng sau kè Cần Thơ, đƣờng Hoàng Quốc Việt, đƣờng vành 

đai sân bay kết nối với đƣờng Võ Văn Kiệt, đƣờng tỉnh 922 (QL.91B – Cờ Đỏ) 

và cầu Vàm Xáng và đƣờng nối vào QL.61C. 
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3.2 Phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, 

dự án về giao thông do thành phố quản lý, đảm bảo tiến độ và chất lượng: 

Sở Giao thông vận tải thƣờng xuyên phối hợp với các sở ngành có liên 

quan, chính quyền địa phƣơng cùng thƣờng trực Ủy ban nhân dân thành phố 

kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tƣ, nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành, chất 

lƣợng công trình; trong công tác thẩm định, ƣu tiên tổ chức thẩm định các dự 

án/công trình giao thông trọng điểm, cấp bách do thành phố quản lý. (Đính kèm 

phụ lục tổng hợp công tác thẩm định năm 2019) 

3.3 Đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp 

Quốc lộ 80 và các tuyến đường do Trung ương quản lý để đảm bảo an toàn 

giao thông: 

Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2446/SGTVT-KHTC ngày 07 

tháng 11 năm 2019 kính gửi Thƣờng trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết, kiến nghị của cử tri trƣớc 

kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Sở (Đính kèm Công văn số 2446/SGTVT-

KHTC ngày 07/11/2019) 

- Kế hoạch sửa chữa đường bộ đối với các quốc lộ qua thành phố Cần 

Thơ năm 2020 gồm: QL.61C Km0 - Km10+200 = 12 tỷ, trong đó: sửa chữa 

thay thế khe co giãn 07 cầu = 6 tỷ; sửa chữa mặt đƣờng 6 tỷ (QL.61C chƣa điều 

chuyển xong tải sản); Quốc lộ 80 Km54+591 - Km82+690 = 31 tỷ gồm: sửa 

chữa thảm BTN Km54+591 - Km56+500 = 10 tỷ; thảm BTN Km72-Km75 = 15 

tỷ; xây dựng hệ thống rãnh dọc = 6 tỷ; Quốc lộ Nam Sông Hậu Km0+740 - 

Km8+408 = 20 tỷ; xây dựng rãnh thoát nƣớc, thảm BTN Km4 - Km6+500 = 20 

tỷ. 

- Về Đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc và đoạn quốc lộ Nam sông Hậu 

qua địa bàn TP Cần Thơ: Bộ GTVT đã có chủ trƣơng Giao Tổng công ty Đầu 

tƣ phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tƣ các dự án nhóm B dự kiến trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

giai đoạn 2021 – 2025 nhƣ Đầu tƣ xây dựng tuyến tránh thành phố Long Xuyên 

đoạn nối Thốt Nốt - Lộ Tẻ (Quyết định số:1920/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019); 

tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dƣ án đầu tƣ xây dựng đƣờng cao 

tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Quyết định số:1930/QĐ-BGTVT ngày 

14/10/2019); tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tƣ xây dựng 

đƣờng cao tốc cần Thơ - Cà Mau (Quyết định số:1932/QĐ-BGTVT ngày 

14/10/2019). Giao Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam lập Báo cáo đề xuất chủ 

trƣơng đầu tƣ các dự án nhóm B dự kiến trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

giai đoạn 2021 – 2025 trong đó có Dự án nâng cấp mở rộng đoạn Ngã 5 cầu Cần 

Thơ đến cảng Cái Cui và thảm bê tông nhựa tăng cƣờng mặt đƣờng tuyến Nam 

Sông Hậu (Quyết định số:1912/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019). Ngoài ra ngày 

23/10/2019 Bộ GTVT đã có Tờ trình số 10032/TTr-BGTVT trình Thủ tƣớng 

Chính Phủ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lƣới đƣờng bộ cao 

tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030 trong đó có đề nghị 

điều chỉnh tiến độ đầu tƣ tuyến cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc, tuyến 

cao tốc Cần Thơ – Cà Mau từ sau năm 2030 về trƣớc năm 2030. 
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4. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông, 

đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ, xây dựng các tuyến 

đường vành đai, các dự án hạ tầng giao thông quan trọng (đầu tư xây dựng 

cầu vượt, hầm chui), nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe ở các giao lộ, kết hợp 

với chống ngập nghẹt trên các tuyến đường nội thị. Rà soát hệ thống cầu 

giao thông trên các tuyến đường bộ do thành phố quản lý để đầu tư nâng 

cấp, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với cấp đường quy hoạch: 

4.1 Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông, 

đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ: 

Những năm qua, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện tốt chức năng quản lý 

nhà nƣớc về kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đƣờng bộ, 

cụ thể: 

- Triển khai kịp thời công tác dặm vá, duy tu, sửa chữa; khai thông rãnh 

thoát nƣớc; sửa chữa cọc tiêu, biển báo; phát cây, cắt cỏ trên các thống đƣờng 

tỉnh nhằm đảm bảo giao thông đƣợc thông suốt, an toàn cho ngƣời và tham tiện 

tham gia giao thông trên tuyến.  

- Phối hợp các đơn vị quản lý đƣờng bộ Trung ƣơng và các ngành chức 

năng khảo sát các điểm đen, các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông 

trên các tuyến Quốc lộ và các tuyến đƣờng do địa phƣơng quản lý để đƣa ra các 

biện pháp xử lý, khắc phục. 

- Để triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 

2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành 

lang an toàn đƣờng bộ, đƣờng sắt giai đoạn 2014 - 2020, Sở Giao thông vận tải 

đã tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND 

ngày 11 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố về lập lại trật tự hành lang an 

toàn đƣờng bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2014 - 2020 và Tổ 

công tác liên ngành của thành phố để thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lƣợng Thanh tra giao thông, các  

phòng ban chuyên môn của Sở 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 thƣờng xuyên tổ chức sắp xếp, dọn dẹp lòng đƣờng, vỉa hè, 

hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đƣờng trọng điểm, thƣờng xảy ra tai 

nạn giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm lấn chiếm 

lòng đƣờng, vỉa hè; xây dựng các công trình, tập kết vật tự trong phạm vi hành 

lang an toàn giao thông đƣờng bộ nhằm góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, trật 

tự công cộng và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. 

4.2 Xây dựng các tuyến đường vành đai, Các dự án hạ tầng giao thông 

quan trọng (đầu tư xây dựng cầu vượt, hầm chui), nhằm giải quyết vấn đề 

kẹt xe ở các giao lộ, kết hợp với chống ngập nghẹt trên các tuyến đường nội 

thị. Rà soát hệ thống cầu giao thông trên các tuyến đường bộ do thành phố 

quản lý để đầu tư nâng cấp, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với cấp đường 

quy hoạch: 

4.2.1 Xây dựng các tuyến đường vành đai, Các dự án hạ tầng giao 

thông quan trọng (đầu tư xây dựng cầu vượt, hầm chui), nhằm giải quyết 
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vấn đề kẹt xe ở các giao lộ, kết hợp với chống ngập nghẹt trên các tuyến 

đường nội thị: 

Các năm qua Thành phố đã tập trung đầu tƣ xây dựng từng bƣớc hoàn thiện 

hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo định hƣớng quy hoạch, các dự án giao 

thông đô thị quy mô lớn, quan trọng đang đƣợc triển khai sẽ hoàn thành đến 

năm 2021 nhƣ: đƣờng Quang Trung – Cái Cui (Võ Nguyên Giáp), cầu Quang 

Trung đơn nguyên 02, cầu và đƣờng Trần Hoàng Na, đƣờng nối QL.91- ĐT.918, 

đƣờng Nguyễn Văn Cừ nối dài, đƣờng sau kè Cần Thơ, đƣờng Hoàng Quốc 

Việt, đƣờng vành đai sân bay kết nối với đƣờng Võ Văn Kiệt, đƣờng tỉnh 917 từ 

cầu Trà Nóc 2 đến quốc lộ 91B, đƣờng tỉnh 922 (QL.91B – Cờ Đỏ) và cầu Vàm 

Xáng và đƣờng nối vào QL.61C. Giai đoạn 2021-2025 kiến nghị xem xét đầu tƣ 

các tuyến vành đai, các tuyến đƣờng quan trọng nhằm góp phần giải quyết vấn 

đề kẹt xe ở các giao lộ nhƣ: tuyến nối quốc lộ 91 – đƣờng nam Sông Hậu; tiếp 

tục đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng Trần Hoàng Na kết nối thông suốt từ đƣờng 

hẻm 91 nối đƣờng tỉnh 918 về khu nam sông Cần Thơ; nâng cấp mở rộng đƣờng 

Nguyễn Văn Linh đoạn từ giao đƣờng 3/2 đến cầu Bà Bộ, nâng cấp mở rộng 

đƣờng Mậu Thân đoạn từ giao đƣờng 3/2 đến cầu Rạch Ngỗng quy mô hoàn 

chỉnh theo quy hoạch. 

4.2.2 Giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao 

thông, nhất là khu vực nội ô:  

1. Đánh giá chung: 

Áp lực giao thông chủ yếu tập trung tại quận trung tâm Ninh Kiều, theo 

khảo sát, đánh giá của Sở Giao thông vận tải hiện nay trên địa bàn quận có 04 

nút giao thông quan trọng là các đầu mối giao thông đô thị, tập trung lƣu lƣợng 

phƣơng tiện tham gia giao thông rất cao trong giờ cao điểm, thƣờng xuyên có 

hiện tƣợng ùn ứ cục bộ. Cụ thể, nút giao thông đƣờng Nguyễn Văn Linh - đƣờng 

30 Tháng 4; nút giao đƣờng Nguyễn Văn Linh - đƣờng 3 Tháng 2; nút giao 

đƣờng Mậu Thân - đƣờng Trần Hƣng Đạo; nút giao đƣờng Mậu Thân - đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ - đƣờng Võ Văn Kiệt. 

2 Nguyên nhân chủ yếu: 

- Do tổ chức giao thông chƣa hợp lý 

- Tốc độ tăng trƣởng phƣơng tiện cá nhân cao trong khi đó theo số liệu 

đánh giá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (tăng diện tích mặt 

đƣờng) chỉ tăng đạt khoảng 2%/năm gây vƣợt khả năng đáp ứng 3,16 lần. 

- Một số nguyên nhân khác: hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quá tải 

không cân xứng, không đáp ứng so với lƣu lƣợng phƣơng tiện lƣu thông, các 

trục giao thông vành đai mới thực sự đƣợc quan tâm, đầu tƣ và phải sớm đƣa 

vào khai thác sử dụng, ý thức tham gia giao thông của ngƣời dân còn hạn chế. 

3. Một số giải pháp trọng tâm:  

a) Công tác quy hoạch: 

- Di dời các trụ sở cơ quan hành chính, bệnh viện, trƣờng học ra khỏi khu 

lõi trung tâm đô thị và kế hoạch sử dụng các quỹ đất hợp lý sau khi di dời, đảm 

bảo các tiêu chí theo quy định về bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông và kết nối giao 

thông với các trục đƣờng chính trong đô thị 
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- Sớm triển khai đầu tƣ và đƣa vào khai thác các trục đƣờng giao thông 

vành đai: Tuyến nối Quốc lộ 91 với đƣờng Nam sông Hậu, đƣờng vành đai Sân 

Bay kết nối với QL.91B, cầu Vàm Xáng và đƣờng nối từ cầu Vàm Xáng đến 

Quốc lộ 61C, tuyến đƣờng Trần Hoàng Na kết nối thông suốt từ đƣờng hẻm 91 

nối đƣờng tỉnh 918 về khu nam sông Cần Thơ. 

b) Hạn chế phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân sử dụng 

phương tiện giao thông công cộng: 

Sở Giao thông vận tải đã tham mƣu và đƣợc UBND thành phố phê duyệt 

Kế hoạch phát triển vận tải hành khách công công bằng xe buýt giai đoạn 2019-

2021 tại Quyết định số 2439 ngày 11 tháng 10 năm 2019 với mục đích và yêu 

cầu: 

* Mục đích: 

- Mở mới và duy trì luồng tuyến xe buýt hợp lý, bảo đảm thuận lợi cho việc 

đi lại của ngƣời dân theo hƣớng phát triển tuyến xe buýt từng bƣớc kết nối trung 

tâm 09 quận huyện trên địa bàn và các tỉnh lân cận; kết nối sân bay quốc tế Cần 

Thơ với bến xe khách trung tâm và các điểm du lịch; kết nối các trƣờng học, 

trung tâm thƣơng mại, nhà hàng, khách sạn trong khu vực trung tâm; kết nối các 

khu công nghiệp trên địa bàn thành phố để khuyến khích ngƣời dân sử dụng xe 

buýt, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng phƣơng tiện cá nhân, góp phần giải 

quyết ùn tắc giao thông khi đô thị ngày càng phát triển.  

- Nâng cao chất lƣợng phƣơng tiện xe buýt theo hƣớng hiện đại và tiện 

nghi, bảo đảm đầu tƣ phƣơng tiện phù hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông 

và nhu cầu đi lại của ngƣời dân; cải thiện kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành 

khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt bao gồm đầu tƣ mới và nâng cấp cải 

tạo một số bến xe buýt, điểm đầu, cuối, trung chuyển xe buýt và hệ thống điểm 

dừng, nhà chờ.  

- Tăng cƣờng tỷ lệ đảm nhận của VTHKCC bằng xe buýt tại thành phố Cần 

Thơ đến năm 2020 đạt từ 5%÷10% theo Quyết định số 3446/QĐ-BGTVT ngày 

04 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Đề án Nâng cao 

chất lƣợng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.  

* Yêu cầu 

- Trong giai đoạn 2019-2020, phải cải thiện hình ảnh VTHKCC bằng xe 

buýt trên địa bàn thành phố theo hƣớng hiện đại để thu hút ngƣời dân tham gia 

sử dụng xe buýt nhằm hạn chế sử dụng phƣơng tiện cá nhân.  

- Phát triển đoàn phƣơng tiện xe buýt theo hƣớng hiện đại, tiện nghị; xây 

dựng mới một số Bãi đỗ xe buýt kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt; xây dựng mới 

và nâng cấp điểm dừng, nhà chờ xe buýt.  

- Xây dựng các phƣơng án mời gọi nhà đầu tƣ tham gia khai thác các tuyến 

xe buýt không trợ giá trên địa bàn thành phố và tham gia thực hiện đầu tƣ xây 

dựng một số Bãi đỗ xe buýt kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt (bao gồm Bộ tiêu 

chí lựa chọn, phƣơng thức lựa chọn,…) để mời gọi nhà đầu tƣ đăng ký tham gia 

thực hiện.  

c) Cải tạo các nút giao thông: 

- Gải pháp trƣớc mắt: 
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Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp cùng với Ủy ban 

nhân dân quận Ninh Kiều, Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố 

và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc 

giao thông, cụ thể nhƣ sau: 

+ Nút giao Mậu Thân - đƣờng Nguyễn Văn Cừ - đƣờng Võ Văn Kiệt và nút 

giao đƣờng Nguyễn Văn Linh - đƣờng 30 tháng 4: tháo dỡ vòng xoay, điều tiết 

giao thông bằng đèn tín hiệu trên giá long môn có bố trí lệch pha đèn (cho làn xe rẽ 

trái lƣu thông trƣớc, làn rẽ phải lƣu thông liên tục), thảm bê tông nhựa mặt đƣờng, 

bố trí lại dải phân cách, làn đƣờng cho phù hợp. 

+ Nút giao đƣờng Nguyễn Văn Linh - đƣờng 3 tháng 2: điều tiết giao thông 

bằng đèn tín hiệu trên giá long môn, có bố trí lệch pha đèn (cho làn xe rẽ trái lƣu 

thông trƣớc, làn rẽ phải lƣu thông liên tục). 

+ Nút giao Mậu Thân - đƣờng Trần Hƣng Đạo lắp đặt lại hệ thống đèn tín 

hiệu có bố trí lệch pha đèn, mở rộng góc giao đƣờng Trần Hƣng Đạo rẽ phải về 

đƣờng Mậu Thân. 

- Giải pháp lâu dài: 

Để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao nêu trên, 

Sở GTVT có Tờ trình số 2392/TTr-SGTVT ngày 04/12/2018 đề xuất UBND 

thành phố chấp thuận chủ trƣơng lập báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ cải tạo 

04 nút giao thông nêu trên. UBND thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập báo cáo đầu tƣ, nâng cấp, 

cải tạo các nút giao thông nêu trên và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở 

Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức có ý kiến tham mƣu về nguồn vốn thực hiện để trình UBND 

thành phố xem xét quyết định (Công văn số 4288/UBND-KT ngày 18 tháng 12 

năm 2018).  

Sở GTVT đã phối với đơn vị tƣ vấn Teddi South lập phƣơng án đề xuất đầu 

tƣ cải tạo 04 nút giao nêu trên:  

+ Đối với nút giao đƣờng Nguyễn Văn Linh - đƣờng 3 Tháng 2: gồm 

Phƣơng án xây dựng cầu vƣợt (mở rộng đƣờng Nguyễn Văn Linh khu vực nút 

lên 8 làn, thu hẹp vạch dừng xe nhằm giảm thời gian qua nút của phƣơng tiện, 

bố trí các tiểu đảo dẫn hƣớng, xây dựng cầu vƣợt thép 4 làn xe với quy mô) hoặc 

Phƣơng án xây dựng hầm chui trên đƣờng Nguyễn Văn Linh.  

+ Đối với nút giao thông đƣờng Nguyễn Văn Linh - đƣờng 30 Tháng 4: 

gồm Phƣơng án xây dựng cầu vƣợt (Thu hẹp vạch dừng xe nhằm giảm thời gian 

qua nút của phƣơng tiện, Bố trí các tiểu đảo dẫn hƣớng, xây dựng cầu vƣợt thép 

4 làn xe với quy mô hoặc Phƣơng án xây dựng hầm chui trên đƣờng Nguyễn 

Văn Linh. 

+ Đối với nút giao đƣờng Mậu Thân - đƣờng Trần Hƣng Đạo: Mở rộng 

đoạn Trần Hƣng Đạo khu vực nút lên 6 làn xe, thu hẹp vạch dừng xe nhằm giảm 

thời gian qua nút của phƣơng tiện, bố trí các tiểu đảo dẫn hƣớng, xây dựng cầu 

vƣợt thép 2 làn xe hoặc 4 làn xe.  

+ Đối với nút giao đƣờng Mậu Thân - đƣờng Nguyễn Văn Cừ - đƣờng Võ 

Văn Kiệt: gồm Phƣơng án xây dựng cầu vƣợt (Thu hẹp vạch dừng xe nhằm 

giảm thời gian qua nút của phƣơng tiện, Bố trí các tiểu đảo dẫn hƣớng, Xây 
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dựng cầu vƣợt thép 4 làn xe) hoặc Phƣơng án xây dựng hầm chui hƣớng đƣờng 

Võ Văn Kiệt – Mậu Thân.  

+ Về nguồn vốn: đề xuất sẽ đầu tƣ 02 nút giao bằng vốn ngân sách nhà 

nƣớc; 02 nút giao còn lại sẽ lồng ghép đầu tƣ bằng nguồn vốn ODA do Ngân 

hàng Thế giới tại trợ cho dự án 3. 

Sau khi hoàn thiện các phƣơng án theo ý kiến đóng góp tại cuộc họp vào 

ngày 09 tháng 5 năm 2019. Sở Giao thông vận tải đăng ký báo cáo Ủy ban nhân 

dân thành phố thông qua phƣơng án, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Hội 

đồng nhân dân thành phố và đƣợc Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất đƣa 

vào Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân 

dân thành phố cho phép lập đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ. 

+ Ngày 11/10/2019 Sở GTVT tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố tổ 

chức buổi khảo sát vị trí dự kiến triển khai xây dựng cầu vƣợt tại 04 nút giao 

thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ đã có Thông báo kết luận số 279/TB-VPUB ngày 17 tháng 10 năm 

2019 về thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi khảo 

sát vị trí dự kiến triển khai cầu vƣợt tại 04 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; 

+ Thực hiện theo thông báo trên, Sở Giao thông vận tải triển khai đến đơn 

vị tƣ vấn nghiên cứu bổ sung và đề xuất thêm những phƣơng án đến ngày 

01/11/2019 tổ chức báo cáo và mời các đơn vị gồm: Ủy ban nhân dân quận Ninh 

Kiều; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân phƣờng Xuân Khánh; Ủy ban nhân dân 

phƣờng Hƣng Lợi; Ủy ban nhân dân phƣờng An Hòa; Ủy ban nhân dân phƣờng 

An Khánh; Ủy ban nhân dân phƣờng An Phú; Ủy ban nhân dân phƣờng An 

Nghiệp để tham gia góp ý. Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở Giao thông vận tải 

đã yêu cầu đơn vị tƣ vấn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề xuất thêm các phƣơng 

án đầu tƣ nâng cấp, cải tạo 04 nút giao thông trên để báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố trong thời gian sớm nhất. 

Ngoài ra, ngày 10/10/2019 Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn 

vị chức năng và UBND quận Ninh Kiều tổ chức báo cáo thông qua phƣơng án 

thiết kế, điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số nút giao trên địa bàn quận 

Ninh Kiều: nút giao đƣờng 30 tháng 4 với đƣờng Quang Trung, nút giao đƣờng 

Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 91B) với đƣờng Nguyễn Văn Cừ, nút giao đƣờng 

Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 91B) với đƣờng Nguyễn Hiền, đƣờng số 7.  

+ Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Sở Giao thông vận tải có các Tờ trình số 

2348/TTr-SGTVT về việc thống nhất chủ trƣơng thực hiện các giải pháp tổ chức 

lại giao thông nút giao đƣờng Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 91B) với đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ; Tờ trình số 2349/TTr-SGTVT về việc thống nhất chủ trƣơng 

thực hiện các giải pháp tổ chức lại giao thông nút giao đƣờng Nguyễn Văn Linh 

(Quốc lộ 91B) với đƣờng Nguyễn Hiền, đƣờng số 7; Tờ trình số 2350/TTr-

SGTVT về việc thống nhất chủ trƣơng thực hiện các giải pháp tổ chức lại giao 

thông nút giao đƣờng 30 tháng 4 với đƣờng Quang Trung gửi Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ xem xét và chấp thuận.  

+ Ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Phiếu 

chuyển số 1213/PC-VPUB gửi Sở Tài chính có ý kiến cụ thể về kinh phí thực 
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hiện, tham mƣu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết trong thời 

gian sớm nhất. 

4.3.2. Giải pháp ứng phó với tình trạng ngập ngẹt, triều cường dâng 

cao: 

- Tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 134/KH-

UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị 

Quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cƣờng 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 

2021 và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Thành ủy Cần 

Thơ thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí 

thƣ Trung ƣơng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-

CT/TW về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy nội địa và khắc phục ùn tắc 

giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ đạo ngành xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Đề 

án nâng cao năng lực phản ứng với sự cố giao thông, khả năng ứng phó với biến 

đổi khí hậu (mƣa lớn, ngập lụt, triều cƣờng và các hiện tƣợng biến đổi khí hậu 

khác) của hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và hệ thống kết cấu hạ tầng giao 

thông nói riêng; Nghiên cứu các phƣơng án tổ chức giao thông ứng phó tình 

trạng úng ngập cục bộ. 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại 

Công văn số 3008/UBND-KT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc triển khai các giải pháp khẩn cấp ứng phó với triều 

cƣờng. Để chủ động phòng ngừa, và giải thiểu đến mức tối đa thiệt hại do triều 

cƣờng, mƣa lũ gây ra cho ngƣời dân khi tham gia giao thông, đồng thời tăng 

cƣờng các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, 

Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2213/SGTVT-PCAT ngày 12 

tháng 10 năm 2019 về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, 

chủ động ứng phó với triều cƣờng chỉ đạo, hƣớng dẫn Ủy ban nhân dân quận, 

huyên, các Ban quản lý dự án, các cơ quan quản lý đƣờng bộ Trung Ƣơng trên 

địa bàn. 

- Hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ban Quản lý dự án ODA 

thực hiện dự án tăng cƣờng thích ứng đô thị do Ngân hàng thế giới tài trợ với 

tổng mức đầu tƣ trên 7.000 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn 2016-2021. Mục 

tiêu quan trọng của dự án là tăng cƣờng khả năng chống chịu của thành phố 

trƣớc nguy cơ ngập lụt và bảo vệ lõi khu vực đô thị (quận Ninh Kiều, quận Cái 

Răng, quận Bình Thủy) với diện tích 2.675ha, dân số khoảng 423.000 ngƣời. 

Hợp phần 1 của dự án này là xây dựng một số công trình lớn để chống ngập nhƣ 

xây 03 âu thuyền trên sông Cần Thơ (âu thuyền Cái Khế, Đầu Sấu, Hàng Bàng), 

xây dựng 13-14 cống ngăn triều, cải tạo khơi thông các kênh rạch để thoát nƣớc, 

xây dựng một số hồ điều hòa và cải tạo hệ thống thoát nƣớc trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. Khi các công trình hoàn thành và đƣa vào sử dụng khai thác sẽ 

hạn chế tối đa tình trạng ngập lụt trên địa bàn thành phố. Hơn nữa trong thời 

gian tới, thành phố sẽ thành lập Văn phòng chống ngập đƣợc trang bị thiết bị và 

hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để chuyên trách quản lý vấn đề ngập, lụt 
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trên địa bàn thành phố. Đây là giải pháp căn cơ nhất mà thành phố đang thực 

hiện.  

4.4 Rà soát hệ thống cầu giao thông trên các tuyến đường bộ do thành 

phố quản lý để đầu tư nâng cấp, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với cấp 

đường quy hoạch:  

Trong các năm qua Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát hệ thống cầu giao thông trên 

các tuyến đƣờng bộ do thành phố quản lý, tham mƣu UBND thành phố đầu tƣ 

mới, nâng cấp mở rộng đảm bảo đồng bộ, phù hợp cấp đƣờng quy hoạch nhƣ: 

Cầu Quang Trung (đơn nguyên 2), Cầu Trần Hoàng Na, các Cầu Tắc Cà Đi, 

Xẻo Xào, Rạch Nhum, Rạch Tra, cầu số 5, 6, 7, 8 và cầu Kênh Ngang (ĐT.922), 

các cầu Càng Đƣớc, Ông Hào (ĐT.926), cầu Vàm Xáng và đƣờng nối từ cầu 

Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C; trình Ủy ban nhân dân thành phố danh mục đầu tƣ 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 2337/SGTVT-KHTC ngày 

28/10/2019 gồm các danh mục: nâng cấp cầu Cờ Đỏ tải trong khai thác từ 13 tấn 

lên 30 tấn, cầu Tây Đô (Phong Điền) theo quy mô đƣờng cấp III đồng bằng, cầu 

tải trọng HL.93, các cầu trên các đƣờng tỉnh 917, 918, 921 tuyến thẳng, 923 

(đoạn Phong Điền – Ba Se – Quốc lộ 91) đạt tải trong HL.93 theo quy hoạch. 

Sử dung nguồn vốn bảo trì đƣờng bộ và sự nghiệp giao thông đầu tƣ sửa 

chữa toàn bộ các cầu yếu (tải trọng 2,5 tấn, 5 tấn) trên đƣờng tỉnh 923 và đƣờng 

tỉnh 918 nâng cấp tải trọng khai thác lên tối thiểu 8 tấn để đảm bảo giao thông 

và vận hành khai thác xe buýt trên 2 tuyến đƣờng này phục vụ nhu cầu  của 

ngƣời dân. 

5. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến đường, bến xe, bãi 

đỗ xe trên địa bàn, … đảm bảo mỹ quan đô thị, thuận tiện cho người dân. 

Phát triển nhanh các phương tiện giao thông công cộng theo Nghị quyết 

73/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tổ chức 

bến xe, bãi đỗ xe phục vụ cho các phương tiện giao thông vận chuyển hàng 

hóa, bến xe công cộng, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng; kiểm tra, quản lý 

các bến bãi kinh doanh vận tải. 

5.1. Về công tác quy hoạch và xây dựng bến xe đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển hành khách trên địa bàn thành phố 
Theo Quy hoạch chi tiết mạng lƣới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn 

thành phố đến năm 2030 đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết 

định số 209/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 và Quyết định 2425/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết mạng lƣới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ đến năm 2030. 

- Đến năm 2020: đầu tƣ xây dựng 04 bến xe khách gồm: (1) Bến xe khách 

Trung tâm TP. Cần Thơ tại khu Nam Cần Thơ, (2) Bến xe khách Ô Môn, (3) 

Bến xe khách Thốt Nốt, (4) Bến xe khách Trung tâm Cờ Đỏ và di dời Bến xe 

91B về bến xe khách Trung tâm, Bến xe 91B trở thành Bến xe buýt của thành 

phố. Tình hình triển khai thực hiện nhƣ sau:  

(1) Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ: Công ty Cổ phần Bến xe 

tàu phà cần Thơ đã đầu tƣ xây dựng Bến xe khách Trung tâm TP. Cần Thơ đạt 
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loại I gồm giai đoạn 1 khoảng 3,93ha đã hoàn thành, giai đoạn 2 với diện tích 

khoảng 3,6ha hoàn thành trong năm 2019 và sẽ tiếp tục đầu tƣ giai đoạn 3 đạt 

10,29ha trong thời gian tới theo định hƣớng quy hoạch. (Đính kèm tổng mặt 

bằng dự án).  

 (2) Bến xe khách Ô Môn: UBND thành phố Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ  

dự án tại Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 do Công ty 

Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ làm nhà đầu tƣ với quy mô Bến xe loại 4, tổng 

diện tích khoảng 4.862 m2, tổng mức đầu tƣ là 20 tỷ; tiến độ thực hiện dự án 

đầu tƣ: Từ năm 2019 đến năm 2020.  

(3) Bến xe khách Trung tâm Cờ Đỏ: UBND thành phố Quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án tại Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 

2019 do Hợp tác xã Hiệp Đoàn - Ba Ngân làm nhà đầu tƣ với quy mô Bến xe 

loại 4, tổng diện tích khoảng 6.095,2 m2, tổng mức đầu tƣ là 15 tỷ; tiến độ thực 

hiện dự án đầu tƣ: Từ năm 2019 đến năm 2020 

 (4) Bến xe khách Thốt Nốt: Công ty Cổ phần ĐTXD Hoàng Gia đề xuất 

đầu tƣ xây dựng với quy mô loại 3, diện tích 1,5 ha, tổng mức đầu tƣ: 40 tỷ. 

Hiện nay, Sở Kế hoạch & Đầu tƣ đang phối hợp với các ngành chức năng đang 

xem xét đề xuất của Công ty. Dự kiến trong năm 2019 sẽ thực hiện thủ tục 

ĐTXD, năm 2021 sẽ đƣa vào khai thác sử dụng.  

Đối với Bến xe khách thành phố Cần Thơ số 36 Nguyễn Văn Linh: từ ngày 

01 tháng 01 năm 2019 chuyển về hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm thành 

phố Cần Thơ. Sở GTVT đã có Quyết định số 1699/QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 

12 năm 2018 về việc ngừng hoạt động Bến xe khách thành phố Cần Thơ số 36 

Nguyễn Văn Linh.  

Theo định hƣớng quy hoạch nêu trên, Bến xe khách thành phố Cần Thơ số 

36 Nguyễn Văn Linh sẽ chuyển thành bãi đỗ xe buýt kết hợp điểm đầu cuối xe 

buýt Trung tâm thành phố phục vụ vận tải hành khách công cộng. Hiện nay, Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp với các ngành chức 

năng tham mƣu UBND thành phố thực hiện các thủ tục về đất đai và tham mƣu 

về hình thức đầu tƣ để thực hiện đầu tƣ bến xe buýt nêu trên theo quy định. 

- Quy hoạch đến năm 2030: sẽ đầu tƣ xây dựng thêm 02 Bến xe khách:  

(5) Bến xe khách Lộ Tẻ: Bến xe khách Lộ Tẻ có quy mô là Bến xe Loại 1 

với diện tích 5 ha nằm ở khu vực Nam ngã 3 Lộ Tẻ, Thốt Nốt. 

(6) Bến xe khách Ba Láng: Bến xe khách Ba Láng loại 2 với quy mô 5 ha 

tại Nút giao đƣờng Vị Thanh - Cần Thơ với đƣờng nối Quốc lộ 91 Nam Sông 

Hậu, phƣờng Ba Láng, quận Cái Răng.  

Đối với 02 Bến xe này hiện nay các đơn vị vận tải lớn nhƣ Công ty TNHH 

Thành Bƣởi, Công ty TNHH Xe khách Phƣơng Trang, Công ty TNHH Mai Linh 

đang tìm hiểu để đề xuất đầu tƣ theo quy định. 

5.2. Về công tác quy hoạch và xây dựng bãi đỗ xe đáp ứng nu cầu đậu 

đỗ trên địa bàn thành phố: 

Hiện nay Quỹ đầu tƣ phát triển thành phố đang thực hiện đầu tƣ xây dựng 

bãi đỗ xe công cộng tại đƣờng Phan Đình Phùng; thành phố đang kêu gọi đầu tƣ 

bãi đỗ xe cồn Cái Khế và tăng cƣờng xã hội hóa xây dựng các bãi đỗ xe công 
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cộng theo quy hoạch đƣợc duyệt khi triển khai các dự án xây dựng các khu đô 

thị mới trên địa bàn thành phố. 

5.3. Kiểm tra, quản lý các bến bãi kinh doanh vận tải: 

Trong năm 2019, Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đã 

thực hiện 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 651/QĐ-SGTVT ngày 03 tháng 

6 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về việc thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ.  

5.4. Phát triển nhanh các phương tiện giao thông công cộng theo Nghị 

quyết 73/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố: 

Sở Giao thông vận tải tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Kế 

hoạch Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2021” tại Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 11 

tháng 10 năm 2019 để 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 giai đoạn 2016-2020 và định hƣớng sau năm 2020 đƣợc 

UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 16/5/2018.  

Theo Kế hoạch, sẽ mời gọi nhà đầu tƣ tham gia khai thác 05 tuyến xe buýt 

không trợ giá trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2019-2021 với tổng chiều 

dài mạng lƣới 250,5 Km, tần suất khai thác 15 phút/chuyến, cụ thể:   

(1) Quốc Lộ 1A (phƣờng Ba Láng) → Quốc Lộ 1 (cũ) → 30/4 → Đại lộ 

Hòa Bình → Nguyễn Trãi → Cách Mạng Tháng Tám → Lê Hồng Phong → Ô 

Môn → ĐT.922 → Cờ Đỏ → ngƣợc lại;  

(2) Ô Môn → Quốc Lộ 91 → Ngã Ba Lộ Tẻ → Kinh B → ngƣợc lại;  

(3) Ngã Ba Lộ Tẻ (Thốt Nốt) → Quốc Lộ 91 → ĐT.921 → Cờ Đỏ → 

ĐT.919 → Vĩnh Thạnh → QL.80 → Thốt Nốt, Ngã Ba Lộ Tẻ;  

(4) Sân bay → Nguyễn Duy Tân → CMT8 → Trần Phú → Lê Lợi → KS 

Công Đoàn → Cầu Ninh Kiều → Ngô Gia Tự → Hai Bà Trƣng → Nguyễn An 

Ninh → Lý Tự Trọng → Trần Hƣng Đạo → Đƣờng 3 Tháng 2 → Bến xe 91B 

→ Đƣờng 3 Tháng 2 → ĐT.923 → TT. Phong Điền → Cầu Trà Niền (mới) → 

NV Cừ nối dài → Võ Văn Kiệt → Sân bay;  

(5) Sân bay → Võ Văn Kiệt → Nguyễn Văn Cừ → Nguyễn Văn Linh → 

Bến xe 91B → Cầu Hƣng Lợi → Bến xe Trung tâm → Cái Cui → ngƣợc lại.  

Số lƣợng phƣơng tiện xe buýt (khoảng 135 xe đời mới, có máy lạnh, đạt 

tiêu chuẩn khí thải Euro 4), Bãi đỗ xe buýt kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt (xây 

dựng mới 03 Bãi đỗ: Ba Láng, quận Cái Răng & Kinh B, huyện Vĩnh Thạnh và 

Sân Bay Cần Thơ, quận Bình Thủy) và nhà chờ, điểm dừng (501 điểm dừng, 

chờ) ứng với các tuyến nêu trên sẽ do nhà đầu tƣ tự thu xếp 100% nguồn vốn để 

đầu tƣ mua sắm và đầu tƣ xây dựng theo Bộ tiêu chí mời gọi đầu tƣ đƣợc Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt.  

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã trình Ủy ban nhân dân thành phố dự 

thảo Quyết định phê duyệt Quy định về lựa chọn đơn vị kinh doanh vận tải khai 

thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Cần Thơ 

làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tƣ khai thác các tuyến nêu trên. Dự kiến sẽ đƣa 

xe buýt hiện đại vào khai thác từ quý II/2020. 
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* Về phát triển các tuyến xe buýt trợ giá:  

Theo “Kế hoạch Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2021” nêu trên, Sở Giao thông vận 

tải sẽ tham mƣu UBND thành phố Xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật và Đơn 

giá dự toán cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ. Bộ Định mức – Đơn giá cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa 

bàn thành phố đƣợc xây dựng trên cơ sở trên cơ sở Định mức khung kinh tế - kỹ 

thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đƣợc ban hành tại 

Thông tƣ số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ 

Giao thông vận tải.  

Bộ Định mức kinh tế kỹ thuật và Đơn giá là cơ sở để giám sát việc tính giá 

vé của doanh nghiệp; hỗ trợ cho ngƣời sử dụng; kiểm tra & giám sát doanh thu 

và chi phí của các doanh nghiệp khai thác VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn 

thành phố. Hơn nữa, Bộ Định mức kinh tế kỹ thuật và Đơn giá là cơ sở để Sở 

GTVT tham mƣu UBND thành phố tiến hành phát triển các tuyến xe buýt có trợ 

giá để mở rộng luồng tuyến, đảm bảo tần suất và chất lƣợng phục vụ để thu hút 

hành khách sử dụng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, nhằm từng 

bƣớc hạn chế phƣơng tiện cá nhân, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an 

toàn giao thông và văn minh đô thị. 

6. Có các giải pháp, phương án khai thác một cách có hiệu quả tuyến 

vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, quản lý chặt chẽ bến 

tàu, bến đò. Phát huy hệ thống các cảng theo công suất thiết kế và đầu tư 

các bến thủy nội địa đồng bộ với hệ thống logistics. 

6.1.  Có các giải pháp, phương án khai thác một cách có hiệu quả tuyến 

vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố 

- Trên địa bàn thành phố có 06 tuyến đƣờng thủy nội địa quốc gia dài 

khoảng 134,9km qua địa bàn thành phố do Bộ Giao thông vận tải quản lý cơ bản 

đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải thủy quốc gia và liên vùng. Có 150 tuyến 

đƣờng thủy nội địa do thành phố quản lý dài 740,28km, chủ yếu khai thác vận 

tải theo hiện trạng, do điều kiện vốn đầu tƣ của thành phố còn hạn chế nên chỉ 

đầu tƣ nạo vét một số tuyến chính nhƣ kênh Đứng, kênh Thốt Nốt và lắp đặt hệ 

thống phao tiêu báo hiệu đƣờng thủy nội địa phù hợp cấp kỹ thuật đƣờng thủy 

nội địa theo quy hoạch và các quy định chuyên ngành. Thành phố chƣa ƣu tiên 

bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì đƣờng thủy nội địa theo tinh 

thần của Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg 

- Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải có kiến nghị đến Ủy ban nhân 

dân thành phố bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì đƣờng thủy nội 

địa theo tinh thần Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg và bố trí vốn từ nguồn đầu tƣ 

phát triển của địa phƣơng để bố trí vốn cho đầu tƣ phát triển kế cấu hạ tầng giao 

thông đƣờng thủy nội địa của thành phố; tiếp cận nguồn vốn ODA cho phát triển 

đƣờng thủy; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận 

tải đƣờng thủy nội địa để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ 

khai thác phƣơng tiện thủy nội địa, hoạt động khai thác vận tải và các dịch vụ 

đƣờng thủy nội địa; xã hội hóa thực hiện các dự án nạo vét tuyến đƣờng thủy nội 

địa kết hợp tận thu sản phẩm. 
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6.2. Quản lý chặt chẽ bến tàu, bến đò 

- Trên địa bàn thành phố hiện có 804 cảng, bến thủy nội địa hàng hóa, hành 

khách, 91 bến khách ngang sông đã đƣợc Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép 

và quản lý. 

- Các cảng, bến thủy nội địa có phép đều đƣợc quản lý chặt chẽ, lực lƣợng 

Cảng vụ ĐTNĐ thuộc Sở Giao thông vận tải và Cảng vụ ĐTNĐ thuộc Cục 

ĐTNĐ Việt Nam tổ chức quản lý trực tiếp tại cảng bến; công tác tuần tra kiểm 

soát đƣợc triển khai thƣờng xuyên, đối với các phƣơng tiện tàu khách du lịch và 

02 phƣơng tiện du thuyền tại bến Ninh Kiều do Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV trực 

tiếp quản lý, kiểm tra và cấp phép cho phƣơng tiện rời bến. 

6.3. Phát huy hệ thống các cảng theo công suất thiết kế và đầu tư các 

bến thủy nội địa đồng bộ với hệ thống logistics 

6.3.1. Cảng biển 

- Cảng biển Cần Thơ (bao gồm các khu bến: Cái Cui, Hoàng Diệu - Bình 

Thủy, Trà Nóc - Ô Môn - Thốt Nốt) đã và đang đƣợc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ 

tầng để trở thành cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực loại I theo quy hoạch 

cảng biển ĐBSCL (nhóm 6); trong đó khu bến Cái Cui đã xây dựng hoàn thành 

bến số 1 và bến số 2 với quy mô tiếp nhận tàu đến 20.000 tấn, tuy nhiên hiện 

nay cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng các bến số 3 và bến số 4 để đạt quy mô hoàn 

chỉnh gồm 04 bến theo quy hoạch. Dự án Luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào 

Sông Hậu (kênh Quan Chánh Bố) đã thông luồng kỹ thuật vào tháng 4/2017, tàu 

biển có tải trọng 10.000 tấn đầy tải và 20.000 tấn vơi tải đã ra vào đƣợc các cảng 

trên Sông Hậu. Hiện nay do bị bồi lắng và sạt lở, tàu container không thể lƣu 

thông qua luồng đến các cảng trên sông Hậu vì một đoạn không đạt độ sâu nhƣ 

công bố là 6,5m. 

- Để phát huy khai thác hiệu quả cảng biển Cần Thơ và Nhóm cảng biển số 

6, góp phần vận chuyển trực tiếp hàng hóa (nông sản và thủy sản) đóng 

container bằng đƣờng biển từ Cần Thơ đi thị trƣờng Trung Quốc và trung 

chuyển qua Singapore, tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT xem xét giải quyết các kiến 

nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1801/CHHVN-VTDVHH 

ngày 10/5/2018 về việc báo cáo giải pháp mở các tuyến vận tải hàng hóa đến 

cảng biển Cần Thơ và nhóm cảng biển số 6; đầu tƣ xây dựng các bến số 3 và 

bến số 4 khu bến Cái Cui đạt quy mô hoàn chỉnh và Cải tạo, nâng cấp luồng vào 

các cảng trên sông Hậu để có thể khai thác hết năng suất của các cảng biển. 

6.3.2. Cảng, bến thủy nội địa 

- Thành phố hiện có 10 cảng thủy nội địa: có quy mô công suất nhỏ (công 

suất <10.000 tấn/năm), chủ yếu phục vụ xếp dỡ hàng rời, thiếu các cảng chuyên 

dùng cho Container, nhƣng cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của 

thành phố và các tỉnh trong vùng.  

- Thành phố Cần Thơ đang phát triển loại hình du lịch bằng đƣờng thủy nội 

địa, hiện tại có nhiều dự án vận tải khách du lịch bằng đƣờng thủy chuẩn bị đƣa 

vào khai thác nhƣ tuyến vận tải Cần Thơ – Côn Đảo, tuyến Cần Thơ – 

Campuchia, các tàu đƣa vào khai thác đạt tiểu chuẩn đến 4 sao, có sức chở đến 

600 khách. Do vậy, việc xây dựng mới, nâng cấp và bổ sung công năng để tiếp 

nhận tàu du lịch là rất cần thiết để phát triển du lịch, cũng nhƣ kinh tế - xã hội 
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của thành phố và vùng Tây Nam Bộ. Do đó, thành phố đang đề xuất Bộ Giao 

thông vận tải đầu tƣ nâng cấp, mở rộng thêm các cảng thủy nội địa hành khách 

phục vụ phát triển du lịch gồm: Cảng thủy nội địa du lịch Ninh Kiều; Cảng thủy 

nội địa Công ty 622 - trên rạch Cần Thơ; bổ sung Cảng thủy nội địa tại vị trí bờ 

phải sông Hậu thuộc phƣờng Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ vào quy 

hoạch chi tiết hệ thống cảng thủy nội địa khu vực phía Nam giai đoạn 2020 -

2030, mục đích khai thác vận tải hành khách du lịch từ Cần Thơ đi Côn Đảo và 

kêu gọi đầu tƣ xây dựng bến tàu tổng hợp hàng hóa và hành khách tại phƣờng 

Cái Khế, quận Ninh Kiều. 

7. Nâng cấp hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo và sát 

hạch, cấp giấy phép lái xe. Phát triển vận tải hành khách công cộng để hạn 

chế các phương tiện cá nhân; quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải, thường xuyên thanh tra, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm 

theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải trọng cho phép, 

tập trung vào đối tượng lái xe khách, xe tải nặng, xe công tơ nơ, xe trộn bê 

tông, xe chở vật liệu xây dựng, phương tiện thủy không đảm bảo tiêu chuẩn 

chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo quy định. 

7.1 Nâng cấp hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo và sát 

hạch, cấp giấy phép lái xe: 

* Về số lượng cơ sở đào tạo và kết quả đào tạo 

- Trung tâm sát hạch mô tô: 05 trung tâm 

- Trung tâm sát hạch ô tô: 03 trung tâm (01 trung tâm loại 01: sát hạch tất 

cả các hạng xe, 02 trung tâm sát hạch loại 2: sát hạch tới hạng C) 

- Cơ sở đào tạo lái xe là 11 đơn vị. (trong đó có 08 Cơ sở đào tạo ô tô) 

Trong 09 tháng đầu năm 2019: cấp mới: 21.347 GPLX; đổi, cấp lại: 8821 

GPLX; tổ chức thi mới mô tô hạng A1: 61 kỳ sát hạch; tổ chức thi mới mô tô 

hạng A2: 12 kỳ sát hạch; tổ chức thi mới ô tô: 99 kỳ sát hạch. 

* Công tác quản lý đào tạo lái xe trong thời gian qua. 
Công tác đào tạo, tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong thời gian qua trên địa 

bàn Cần Thơ đạt đƣợc nhƣ sau 

Thứ nhất, Các Cơ sở đào tạo lái xe đảm bảo tốt về cơ sở vật chất phục vụ 

hoạt động đào tạo lái xe. Cụ thể, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị đào tạo xem xét  

công tác đầu tƣ và thay thế phƣơng tiện mới, hiện đại phù hợp với xu hƣớng 

phát triển để ngƣời học lái xe có thể tiếp cận, am hiểu rõ cấu thành, cách thức 

điều khiển phù hợp với phƣơng tiện, ngày nay đang theo hƣớng ngày một hiện 

đại hơn. Hạn chế việc sử dụng các phƣơng tiện cũ dẫn đến khi học xong, thi đạt 

lái xe khi điều khiển phƣơng tiện mới, hiện đại thì bỡ ngỡ không biết sử dụng, 

điều khiển. Tuy nhiên, việc đầu tƣ phƣơng tiện vẫn phải phù hợp với tình hình, 

khả năng của từng đơn vị đào tạo. 

 Thứ hai, coi yếu tố con ngƣời là trọng tâm, do đó phƣơng pháp giảng dạy 

từ ngƣời thầy lái xe sẽ góp phần rất lớn vào hình thành phƣơng thức điều khiển 

phƣơng tiện cho học viên sau này. Do đó, Sở GTVT thƣờng xuyên tuyên truyền, 

cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác giảng dạy, giáo trình 

giảng dạy kịp thời gửi đến các Cơ sở đào tạo để tập huấn cho đội ngũ giáo viên 

tại các đơn vị. Yêu cầu các Cơ sở đào tạo trong các môn học thì cần phải chú 
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trọng quan tâm nhiều đến kỹ thuật lái xe và đạo đức ngƣời lái xe khi truyền đạt 

cho học viên học lái xe. 

 Riêng đối với chƣơng trình đào tạo hạng A1 (lái xe mô tô hai bánh) thì 

theo quy định ngƣời học lái xe có thể tự học (bộ sách giáo trình 150 câu), ngoài 

ra nếu có nhu cầu thì đến các trung tâm để ôn tập, Tuy nhiên Sở GTVT luôn đề 

nghị các đơn vị đào tạo phải tổ chức giảng dạy, đăng ký ngày giảng dạy cụ thể 

và thông báo cho học viên đến học và tổ chức thi thử trƣớc kỳ sát hạch, Hiện 

nay công việc này các cơ sở đào tạo mô tô đang thực hiện khá tốt vì khi đăng ký 

lịch sát hạch thì đều kèm theo ngày giảng dạy ôn tập, hƣớng dẫn thi cho học 

viên. Sở GTVT cũng có kiểm tra và các đơn vị chấp hành tốt quy định này. 

 Thứ ba, Với xu hƣớng phát triển trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay 

thì việc sử dụng xe số tự động (hạng B1 theo cách gọi của luật) ngày càng tăng. 

Tuy nhiên, do chi phí đầu tƣ phƣơng tiện để đào tạo, sát hạch là khá cao so với 

xe số sàn, Sở GTVT cũng khuyến khích các đơn vị có kế hoạch bố trí nguồn vốn 

và thời gian phù hợp để đầu tƣ phƣơng tiện giảng dạy, vừa qua cũng đã có 01 

đơn vị đầu tƣ hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học, thi sát hạch xe số 

tự động. Ngoài ra, trong chƣơng trình giảng dạy cũng bắt buộc số giờ phải giảng 

dạy xe số tự động riêng đối với học viên học xe số sàn nhằm tập làm quen kỹ 

thuật điều khiển xe. Vì qua thực tế có thể thấy khá nhiều các tình huống dẫn đến 

tai nạn do học viên đạp nhầm giữa chân ga – chân phanh nên dẫn tới sự cố đáng 

tiếc. 

* Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe. 

  Thứ nhất, Công tác đào tạo, tổ chức thi sát hạch hiện nay đƣợc triển khai 

một cách minh bạch, dân chủ, công khai và thuận tiện học viên tự kiểm tra và 

giám sát. Cụ thể, đối với các phần thi thì điều áp dụng hệ thống chấm điểm tự 

động, phần thi lý thuyết luôn có hệ thống camera giám sát trực tiếp, có màn hình 

để học viên theo dõi quá trình tổ chức thi. Phần thi lái xe trong hình và ngoài 

đƣờng cũng áp dụng hệ thống sát hạch tự động (riêng lái xe trên đƣờng thì có bố 

trí 01 sát hạch viên để bảo trợ tay lái khi cần thiết, lái xe trong hình thì chỉ học 

viên điều khiển phƣơng tiện, phần thi lái xe mô tô thì áp dụng toàn bộ bằng hệ 

thống chấm điểm tự động) do đó góp phần nâng cao chất lƣợng trong các kỳ thi 

sát hạch mà từ đó cũng nâng cao hiệu quả giảng dạy.  

Trong thời gian tới, cụ thể kể từ ngày 01/01/2020  các Trung tâm sát hạch 

lái xe phải bắt buộc lắp đặt thêm hệ thống camera tại phòng sát hạch lý thuyết, 

sân sát hạch lái xe trong hình tại một số khu vực và dữ liệu hình ảnh sẽ đƣợc 

giám sát trực tiếp tại Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải 

Cần Thơ. 

Thứ hai, Các Cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải giảng dạy cho ngƣời học lái xe 

về nội dung “Phòng, chống tác hại của rƣợu, bia khi tham gia giao thông” để 

ngƣời học lái xe sau này khi điều khiển phƣơng tiện ý thức trách nhiệm rõ hơn 

về tác hại của rƣợu, bia, từ đó góp phần vào đảm bảo an toàn giao thông khi điều 

khiển phƣơng tiện. 



                                                        22 

Thứ ba, Công tác kiểm tra, giám sát đào tạo lái xe sẽ có nhiều nội dung 

thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả, chất lƣợng đào tạo, sát hạch lái xe. Cụ thể nhƣ 

sau: 

- Các Cơ sở đào tạo phải ứng dụng công nghệ nhận dạng và theo dõi thời 

gian học lý thuyết đối với môn Pháp luật Giao thông đƣờng bộ (so với biện pháp 

điểm danh trên lớp nhƣ hiện nay) đối với học viên. 

- Sau khi Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Trung tâm sát hạch, thì các Cơ sở đào tạo tiếp tục trang bị thiết bị theo dõi 

quãng đƣờng học lái xe trên đƣờng của học viên, cùng với đó là trang bị ca bin 

học lái xe ô tô. Ngƣời học lái xe ô tô cũng phải thi thêm phần thi sát hạch trên ca 

bin đƣợc mô phỏng các tình huống giao thông. 

7.2 Phát triển vận tải hành khách công cộng để hạn chế các phương 

tiện cá nhân: 

Sở Giao thông vận tải đã tham mƣu xây dựng Kế hoạch phát triển vận tải 

hành khách công công bằng xe buýt giai đoạn 2019-2021 đƣợc UBND thành 

phố phê duyệt tại Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 

với mục đích và yêu cầu: 

* Mục đích: 

- Mở mới và duy trì luồng tuyến xe buýt hợp lý, bảo đảm thuận lợi cho việc 

đi lại của ngƣời dân theo hƣớng phát triển tuyến xe buýt từng bƣớc kết nối trung 

tâm 09 quận huyện trên địa bàn và các tỉnh lân cận; kết nối sân bay quốc tế Cần 

Thơ với bến xe khách trung tâm và các điểm du lịch; kết nối các trƣờng học, 

trung tâm thƣơng mại, nhà hàng, khách sạn trong khu vực trung tâm; kết nối các 

khu công nghiệp trên địa bàn thành phố để khuyến khích ngƣời dân sử dụng xe 

buýt, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng phƣơng tiện cá nhân, góp phần giải 

quyết ùn tắc giao thông khi đô thị ngày càng phát triển.  

- Nâng cao chất lƣợng phƣơng tiện xe buýt theo hƣớng hiện đại và tiện 

nghi, bảo đảm đầu tƣ phƣơng tiện phù hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông 

và nhu cầu đi lại của ngƣời dân; cải thiện kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành 

khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt bao gồm đầu tƣ mới và nâng cấp cải 

tạo một số bến xe buýt, điểm đầu, cuối, trung chuyển xe buýt và hệ thống điểm 

dừng, nhà chờ.  

- Tăng cƣờng tỷ lệ đảm nhận của VTHKCC bằng xe buýt tại thành phố Cần 

Thơ đến năm 2020 đạt từ 5%÷10% theo Quyết định số 3446/QĐ-BGTVT ngày 

04 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Đề án Nâng cao 

chất lƣợng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.  

* Yêu cầu 

- Trong giai đoạn 2019-2020, phải cải thiện hình ảnh VTHKCC bằng xe 

buýt trên địa bàn thành phố theo hƣớng hiện đại để thu hút ngƣời dân tham gia 

sử dụng xe buýt nhằm hạn chế sử dụng phƣơng tiện cá nhân.  

- Phát triển đoàn phƣơng tiện xe buýt theo hƣớng hiện đại, tiện nghị; xây 

dựng mới một số Bãi đỗ xe buýt kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt; xây dựng mới 

và nâng cấp điểm dừng, nhà chờ xe buýt.  

- Xây dựng các phƣơng án mời gọi nhà đầu tƣ tham gia khai thác các tuyến 

xe buýt không trợ giá trên địa bàn thành phố và tham gia thực hiện đầu tƣ xây 
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dựng một số Bãi đỗ xe buýt kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt (bao gồm Bộ tiêu 

chí lựa chọn, phƣơng thức lựa chọn,…) để mời gọi nhà đầu tƣ đăng ký tham gia 

thực hiện. 

- Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt Quy định về lựa chọn đơn vị kinh doanh vận tải khai thác tuyến vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Cần Thơ tại Công 

văn số 2241/SGTVT-KHTC ngày 16/10/2019. Sau khi đƣợc phê duyệt, Sở Giao 

thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tƣ triển khai thực hiện đầu tƣ khai 

thác các tuyến VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. 

7.3 Quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải: 

a) Số lượng đơn vị vận tải và phương tiện của tất cả các loại hình kinh 

doanh vận tải: 

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông 

tƣ 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về 

tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đƣờng 

bộ, công tác quản lý vận tải có kết quả nhƣ sau: 

- Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng số 514 đơn vị tham gia 

kinh doanh vận tải cho tất cả các loại hình kinh doanh (tính riêng theo từng loại 

hình nhƣ sau: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định là 09; kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng là 66; Kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe du lịch 02; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Taxi là 06; Kinh 

doanh vận tải hành khách bằng xe Buýt 02; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 

Công ten nơ là 61 và kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng là 425).  

- Với tổng số lƣợng phƣơng tiện quản lý đƣợc cấp phù hiệu là 6.790 

phƣơng tiện (Trong đó: Tuyến cố định là 337 phƣơng tiện; Hợp đồng là 955 

phƣơng tiện; Taxi là 628 phƣơng tiện; Xe Buýt là 54 phƣơng tiện; Xe Công ten 

nơ là 567 phƣơng tiện và xe tải thông thƣờng là 4.249 phƣơng tiện).  

b) Quản lý vận tải hành khách theo tuyến cố định: 

Số lƣợng mạng tuyến vận tải hành khách cố định hiện đang khai thác là 290 

tuyến đi 38 tỉnh, thành phố trên cả nƣớc (theo Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT 

ngày 26/6/2015 về phê duyệt chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

đƣờng bộ toàn quốc đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 đã đƣợc sửa đổi, 

bổ sung). Sở Giao thông vận tải cấp chấp thuận khai thác tuyến cho các đơn vị 

kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố do Sở quản lý và phù hiệu xe chạy 

tuyến cố định theo quy định của Bô GTVT. 

c) Quản lý xe buýt theo tuyến cố định: 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ tuyến liên tỉnh gồm 05 tuyến cụ 

thể nhƣ sau: 

- Tuyến Cần Thơ đi Vĩnh Long -  Cự ly 47 km, hoạt động 32 chuyến/ngày, 

tần xuất = 15 phút/xe (giờ cao điểm 10 phút /xe), Tỉnh Vĩnh Long: 29 phƣơng 

tiện (có xe đối lƣu của Tỉnh vĩnh Long) Cụ thể: Công ty CP xây dựng giao thông 

và vận tải Cần Thơ có 10 phƣơng tiện. 
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- Tuyến Cần Thơ đi Vũng Liêm, Cự ly 67 Km, Hoạt động 16 chuyến/ngày, 

tần xuất = 45 phút/xe, Tỉnh Vĩnh Long có 02 phƣơng tiện đang hoạt động (Cần 

Thơ Không có phƣơng tiện đối lƣu) 

- Tuyến Cần Thơ đi Đai Ngãi (Sóc Trăng), Cự ly 45 km, Hoạt động 32 

chuyến/ ngày, Tần xuất = 45phút/xe (Giờ cao điểm 40 phút/xe), Tỉnh Sóc Trăng 

có 08 phƣơng tiện đang hoạt động (Cần Thơ Không có phƣơng tiện đối lƣu) 

- Tuyến Cần Thơ đi thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), Cự ly 88 km, hoạt động 

32 chuyến/ ngày, Tần xuất = 45phút/xe (Giờ cao điểm 40 phút/xe). Tỉnh Sóc 

Trăng có 08 phƣơng tiện đang hoạt động (Cần Thơ Không có phƣơng tiện đối 

lƣu).  

- Tuyến Cần Thơ - Hậu Giang, Cự ly 75 km, hoạt động  36 xe/ngày, tần 

suất 18 phút/xe (Giờ Cao điểm 15phút/xe). Số lƣợng đang hoạt động 52 xe(Cần 

thơ không có đối lƣu). 

d) Quản lý xe điện vận chuyển khách du lịch: 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 02 đơn vị tham gia hoạt động gồm 

Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Mỹ Khánh và Công ty TNHH Một thành viên 

Xây dựng Thƣơng mại Sản xuất Tân Đại Phong. Tổng số lƣợng phƣơng tiện 

hoạt động của 02 đơn vị hiện nay là 21 phƣơng tiện. Trong đó: 

- Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Mỹ Khánh:  

Tổng số có 15 phƣơng tiện vào hoạt động theo phƣơng án kinh doanh vận 

tải hành khách bằng xe ô tô điện của Công ty TNHH Du lịch Sinh Thái Mỹ 

Khánh (đạt 75% số lƣợng phƣơng tiện cho phép hoạt động quy định tại Quyết 

định số 2225/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ). 

- Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thƣơng mại Sản xuất Tân Đại 

Phong:  

Tổng số có 06 phƣơng tiện vào hoạt động theo phƣơng án kinh doanh vận 

tải hành khách bằng xe ô tô điện của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thƣơng 

mại Sản xuất Tân Đại Phong (đạt 100% số lƣợng phƣơng tiện cho phép hoạt 

động quy định tại Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ). 

7.4 Về chất lượng phương tiện vận tải và giải pháp nâng cao chất 

lượng phương tiện vận tải: 

- Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ thƣờng xuyên chỉ đạo các đơn 

vị kinh doanh vận tải hành khách nâng cao chất lƣợng dịch vụ vận tải theo quy 

định tại Khoản 5, Điều 4 của Thông tƣ 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 

của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đƣờng bộ và thực hiện đúng theo Tiêu chuẩn 

chất lƣợng dịch vụ vận tải hành khách mà Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

- Sở Giao thông vận tải cũng khuyến khích các đơn vị hiện đang kinh 

doanh có kế hoạch thay thế những phƣơng tiện xuống cấp, phƣơng tiện đang 

hoạt động chất lƣợng kém để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách. 

- Nhằm nâng cao chất lƣợng và bảo đảm an toàn cho hành khách tham gia 

giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông. Sở Giao thông vận tải có Công văn 

số 316/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc tiếp tục 
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nâng cao chất lƣợng công tác vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. Cụ thể chỉ đạo các 

đơn vị vận tải thực hiện một số nội dung trọng tâm nhƣ sau: 

+ Thực hiện công tác khám sức khỏe đối với toàn bộ đội ngũ lái xe tại các 

cơ sở y tế có đủ điều kiện đƣợc Sở Y tế thành phố Cần Thơ công bố theo chỉ đạo 

của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đƣờng bộ Việt Nam và Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ (trong đó lƣu ý đến nội dung kiểm tra, xét nghiệm về sử 

dụng ma túy). 

+ Thực hiện ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

theo quy định và thực hiện tổ chức tập huấn cho lái xe và nhân viên phục vụ trên 

xe theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Thông tƣ số 60/2015/TT-BGTVT ngày 

02 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải và chƣơng trình khung do 

Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam ban hành. 

+ Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ lý lịch phƣơng tiện, hồ 

sơ lý lịch hành nghề của lái xe, các loại sổ sách, biểu mẫu quản lý tại đơn vị vận 

tải, cập nhật, lƣu trữ, đăng ký chất lƣợng dịch vụ vận tải và chấp hành việc kê 

khai, niêm yết giá cƣớc vận tải theo quy định theo đúng quy định. 

+ Tổ chức giám sát thƣờng xuyên, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các lái xe, 

nhân viên phục vụ trên xe trong việc chấp hành các quy định của Luật Giao 

thông đƣờng bộ 2008; đặc biệt là quan tâm đến các quy định về an toàn phƣơng 

tiện, thời gian ngƣời lái xe, không sử dụng rƣợu bia, chở đúng số ngƣời, chở 

đúng trọng tải và kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ đội ngũ lái xe các quy định 

và tham gia kinh doanh vận tải; kiên quyết đình chỉ những lái xe khi có hành vi 

vi phạm các quy định trên đặc biệt là kinh doanh vận tải xe khách theo tuyến cố 

định, xe hợp đồng, xe buýt, xe taxi, xe vận tải hàng hoá bằng Công-ten-nơ. 

+ Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Thông tƣ của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. 

7.5 Quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 
 - Thƣờng xuyên tuyên truyền các quy định của Bộ Giao thông vận tải, 

Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các 

quy định có liên quan khác đến các đơn vị kinh doanh vận tải và các Bến xe 

khách theo quy định. Đặt biệt là hƣớng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hàng 

hóa trong việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe 

theo đúng lộ trình quy định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tham mƣu cho Lãnh đạo Sở trong 

công tác kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải về hoạt động kinh doanh vận tải 

trên địa bàn thành phố nhằm chấn chỉnh kịp thời theo quy định Thông tƣ số 

10/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy 

định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng ô tô và Nghị 

định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đƣờng bộ đƣờng sắt cụ thể 

nhƣ sau: 



                                                        26 

+ Phối hợp với ban An toàn Giao thông thành phố ban hành Quyết định số 

487/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về 

việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp 

luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp kinh doanh 

vận tải đƣờng bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

+ Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 651/QĐ-UBND 

ngày 03/06/2019 của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về việc thanh tra 

việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 - Thƣờng xuyên cƣờng theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm không 

truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam và 

chấn chỉnh việc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định 

thực hiện biểu đồ dƣới 70% số chuyến trong tháng.  

7.6 Thường xuyên thanh tra, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm 

theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải trọng cho phép, 

tập trung vào đối tượng lái xe khách, xe tải nặng, xe công tơ nơ, xe trộn bê 

tông, xe chở vật liệu xây dựng, phương tiện thủy không đảm bảo tiêu chuẩn 

chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo quy định: 

7.6.1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Trong năm 2019, Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đã 

hoàn thành 03 cuộc thanh tra, cụ thể: 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 

651/QĐ-SGTVT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về việc 

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 01 cuộc thanh 

tra theo Quyết định số 754/QĐ-SGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Sở Giao 

thông vận tải về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại Ban Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng; 

01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 940/QĐ-SGTVT ngày 29 tháng 8 năm 

2019 của Sở Giao thông vận tải về việc thanh tra công tác đào tạo, sát hạch lái 

xe mô tô tại các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Thực hiện 09 cuộc kiểm tra, trong đó:  

+ 01 cuộc kiểm tra theo Quyết định số 1140/QĐ-SGTVT ngày 24 tháng 9 

năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc đảm 

bảo an toàn giao thông đối với các công trình đang thi công trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ;  

+ 01 cuộc kiểm tra theo Quyết định số 06/QĐ-TTS ngày 07 tháng 01 năm 

2019 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra, xử lý “xe dù, bến 

cóc” trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; 

+ 01 cuộc kiểm tra theo Kế hoạch số 265/KH-SGTVT ngày 14 tháng 02 

năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ;  
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+ 01 cuộc kiểm tra đối với hành vi tự ý thay đổi kích thƣớc thùng chở hàng 

của xe ô tô tải tự đổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ;  

+ 01 cuộc kiểm tra theo Kế hoạch số 332/KH-TTS ngày 20 tháng 8 năm 

2019 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 

hoạt động đƣa đón học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ;  

+ 01 cuộc kiểm tra theo Quyết định số 831/QĐ-SGTVT ngày 25 tháng 7 

năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong việc quản lý, khai thác hoạt động bến khách ngang 

sông, bến tàu du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ;  

+ 01 cuộc kiểm tra theo Quyết định số 1348/QĐ-SGTVT ngày 05 tháng 10 

năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của 

pháp luật trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng 

phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ, phƣơng tiện thủy nội địa tại Trung 

tâm kiểm định kỹ thuật phƣơng tiện thiết bị giao thông thủy bộ;  

+ 01 cuộc kiểm tra theo Quyết định số 1497/QĐ-SGTVT ngày 23 tháng 10 

năm 2019 của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đang thi công 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ;  

+ 01 cuộc kiểm tra theo Quyết định số 1499/QĐ-SGTVT ngày 24 tháng 10 

năm 2019 của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra , xử lý “xe dù, bến cóc” trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  

Cử thành viên tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 

2750/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô có xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2017 và 06 tháng 

đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 380/QĐ-SGTVT 

ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá cƣớc vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ 

hỗ trợ vận tải đƣờng bộ tại các bến xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết 

định số 487/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định 

pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp kinh 

doanh vận tải đƣờng bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

7.6.2. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông: 

Tổ chức kiểm tra (đƣờng bộ và đƣờng thủy) 4.687 cuộc, gồm 15.565 lƣợt 

đồng chí tham gia, kiểm tra 4.507 trƣờng hợp, phát hiện lập biên bản xử lý vi 

phạm hành chính 645 trƣờng hợp, nhắc nhở 1.064 trƣờng hợp và cho làm cam kết 

18 trƣờng hợp. Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 645 trƣờng hợp với 

tổng số tiền phạt là 1.129.100.000 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi chín triệu một 

trăm nghìn đồng), trong đó: 

a. Đường bộ: 
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- Tổ chức kiểm tra 4.009 cuộc, gồm 13.476 lƣợt đồng chí tham gia, kiểm tra 

3.456 trƣờng hợp, phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 577 trƣờng 

hợp, nhắc nhở 640 trƣờng hợp. Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 577 

trƣờng hợp với tổng số tiền phạt là 1.082.950.000 đồng (Một tỷ không trăm tám 

mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), tƣớc quyền sử dụng Giấy phép 

lái xe 49 trƣờng hợp, tƣớc quyền sử dụng Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trƣờng của phƣơng tiện 03 trƣờng hợp, tƣớc quyền sử dụng phù hiệu xe 04 

trƣờng hợp, đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe 01 trƣờng hợp, tạm giữ phƣơng tiện 

ô tô 14 trƣờng hợp.  

* Kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các Đội 

Thanh tra giao thông trực thuộc: 

- Kiểm tra: 1.587 trƣờng hợp. 

- Xử phạt vi phạm hành chính: 510 trƣờng hợp. 

- Tổng số tiền phạt: 758.250.000 đồng (Bảy trăm năm mươi tám triệu hai 

trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Tƣớc quyền sử dụng Giấy phép lái xe: 39 trƣờng hợp. 

- Tƣớc quyền sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trƣờng của phƣơng tiện: 03 trƣờng hợp. 

- Tƣớc quyền sử dụng phù hiệu xe: 04 trƣờng hợp. 

- Tạm giữ phƣơng tiện: 13 trƣờng hợp. 

* Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại Trạm kiểm 

tra tải trọng xe lưu động: hoạt động 24/24 giờ, 7 ngày/tuần 

- Tổng số xe kiểm tra: 1.869 xe. 

- Xử phạt vi phạm hành chính: 67 trƣờng hợp (35 xe). 

- Tổng số tiền phạt: 324.700.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu bảy 

trăm nghìn đồng).Trong đó: tổng số tiền phạt lái xe 74.700.000 đồng (Bảy mươi 

bốn triệu bảy trăm nghìn đồng), tổng số tiền phạt chủ xe: 250.000.000 đồng 

(Hai trăm năm mươi triệu đồng). 

- Tƣớc quyền sử dụng Giấy phép lái xe: 10 trƣờng hợp. 

- Tạm giữ phƣơng tiện: 01 trƣờng hợp. 

b. Đường thủy: 

- Tổ chức kiểm tra 678 cuộc, gồm 2.089 lƣợt đồng chí tham gia, kiểm tra 

1.051 trƣờng hợp; phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 68 trƣờng 

hợp; nhắc nhở 424 trƣờng hợp. Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 68 

trƣờng hợp, tổng số tiền phạt là 46.150.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu một trăm 

năm mươi nghìn đồng). 

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đƣợc 

phân công theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của 

HĐND thành phố liên quan đến lĩnh vực GTVT nhƣ trên./.  
 Nơi nhận:                                                                                          
- Nhƣ trên;                 

- Ban GĐ Sở; 

- Lƣu: VT, KHTC. 
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Lê Tiến Dũng 
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