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V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố 

 

 

   

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố 
 

 

Căn cứ Công văn số 3289/VP-TH ngày 25/9/2022 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 

HĐND thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban An toàn giao thông 

thành phố xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri về việc nâng cấp, sửa chữa tuyến 

đường dân sinh hai bên cầu Quang Trung phía bờ thuộc quận Cái Răng. 

Để việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường dân sinh hai bên cầu Quang 

Trung phía bờ thuộc quận Cái Răng sớm được triển khai và đưa vào khai thác, 

Ban An toàn giao thông thành phố báo cáo, đề xuất cụ thể như sau: 

1. Về thực trạng  

Ngày 10/4/2021, Ban An toàn giao thông thành phố đã phối hợp với Ban 

Quản lý ODA thành phố khắc phục điểm xung đột giao thông, mất an toàn giao 

thông tại nút giao “Đường dẫn cầu Quang Trung với đường A2 khu dân cư Hưng 

Phú 1”  bằng giải pháp đóng khoảng giãn tại nút giao này. Việc đóng khoảng giãn 

này đã khắc phục triệt để tình trạng xung đột giao thông, tránh được những vụ tai nạn 

giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc đóng khoảng giãn nêu trên đã gây 

khó khăn rất lớn cho việc đi lại, kinh doanh mua bán của các hộ dân sống trong khu 

vực này, đặc biệt là các phương tiện xe tải chở hàng hóa phục vụ kinh doanh của các 

cửa hàng, doanh nghiệp nằm bên phải tuyến dọc trên đường dẫn cầu Quang Trung sẽ 

không hoạt động được vì không có điểm quay đầu buộc các phương tiện phải đi lùi từ 

nút giao “Đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ” đã gây khó khăn cho các 

phương tiện của doanh nghiệp và nguy cơ sẽ xảy ra tai nạn giao thông do các phương 

tiện đi lùi trên làn một chiều.  

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 29/3/2021, Ban An toàn giao thông thành 

phố đã có Công văn số 96/BATGT-VP ngày 29/3/2021 để báo cáo và đề xuất Ủy 

ban nhân dân thành phố về chủ trương và cấp kinh phí để xử lý điểm mất an toàn 

giao thông trên địa bàn thành phố, với tổng kinh phí dự kiến là 4.802.510.000đ 

(trong đó, phần kinh phí để nâng cấp đường dân sinh bên phải dốc cầu Quang 

Trung thuộc địa bàn quận Cái Răng là kinh phí dự kiến: 2.496.305.000đ). 

Trên cơ sở đề xuất của Ban, Sở Tài chính ban hành Công văn số 

1144/STC-TCHCSN ngày 14/4/2021 về việc kinh phí xử lý điểm mất an toàn 

giao thông trên địa bàn thành phố của Ban An toàn giao thông thành phố. Theo 

đó, Sở tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành dân thành phố cấp bổ sung kinh 

phí với số tiền 1.184.566.000đ để xử lý các điểm mất an toàn giao thông (theo đó, 

phần kinh phí 2.496.305.000đ: để nâng cấp đường dân sinh bên phải dốc cầu 

Quang Trung chưa được bố trí).  
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Do tính cấp thiết, cần phải sớm đầu tư công trình xây dựng đường dân sinh 

cầu Quang Trung (thuộc địa bàn quận Cái Răng) là rất cần thiết. Ngày 15/4/2021, 

Ban An toàn giao thông thành phố tiếp tục ban hành Công văn số 111/TTr-

BATGT về việc đề xuất chủ trương và xin kinh phí từ nguồn dự phòng công trình 

xây dựng đơn nguyên 2 cầu Quang Trung để xây dựng đường dân sinh dưới cầu 

Quang Trung Tp. Cần Thơ. Theo đó, Ban An toàn giao thông thành phố đã đề 

xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương “xem xét chấp 

thuận chủ trương sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng, hoặc kết dư của công 

trình đơn nguyên 2 cầu Quang Trung để xây dựng đường dân sinh cầu Quang 

Trung, đồng thời giao Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư để 

thực hiện (Ban An toàn giao thông thành phố đề xuất làm đường dân sinh có bề 

rộng mặt đường 4.5m, xe 18 tấn có thể lưu thông được). Tuy nhiên, đến nay Ban 

An toàn giao thông thành phố chưa nhận được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố về nội dung đề xuất nêu trên. 

2. Về giải pháp: 

Để việc nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới tuyến đường dân sinh hai bên 

cầu Quang Trung phía bờ thuộc quận Cái Răng sớm được triển khai và đưa vào 

khai thác, sử dụng góp phần tạo thuận lợi cho người dân lưu thông và an toàn, 

Ban An toàn giao thông thành phố kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, chấp thuận chủ trương: Cho sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng, hoặc kết dư 

của công trình đơn nguyên 2 cầu Quang Trung, đồng thời giao Ban Quản lý dự án 

ODA thành phố làm chủ đầu tư để thực hiện công trình nâng cấp mặt đường 

đường dân sinh (bên phải tuyến) và xây dựng mới đường dân sinh (bên trái tuyến) 

để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân (Ban An toàn giao thông thành phố đề 

xuất làm đường dân sinh có bề rộng mặt đường 4.5m, xe 18 tấn có thể lưu thông 

được). 

Rất mong Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và chấp thuận./. 

(Đính kèm Công văn số 96/BATGT-VP ngày 29/3/2021 và Công văn số 

111/TTr-BATGT ngày 15/4/2021 của Ban An toàn giao thông thành phố; Công 

văn số 1144/STC-TCHCSN ngày 14/4/2021 của Sở Tài chính) 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở GTVT thành phố; 

- UBND quận Cái Răng; 

- Lưu: VP. 
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GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Lê Tiến Dũng 
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