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Cần Thơ, ngày 13 tháng  3  năm 2017 

                  Kính gửi: 

      - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

      - Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

Thực hiện Kế hoạch 692/UBND-TH ngày 06 tháng 03 năm 2017 của Hội Đồng 

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

thứ 4 HĐND thành phố. Sở Giao thông vận tải báo cáo các nội dung kiến nghị như sau: 

1. Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm kinh phí để các 

huyện nâng cấp các tuyến lộ giao thông nông thôn đã xuống cấp. 

Hệ thống giao thông nông thôn do Ủy ban nhân dân huyện quản lý đầu tư, khai 

thác sư dụng 

- Việc đầu tư xây dựng mới: Căn cứ theo quy hoạch ngành, quy hoạch kinh tế xã 

hội của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn để 

đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Ủy ban nhân dân bố trí kinh phí thực hiện 

theo kế hoạch trung hạn. 

- Đối với việc duy tu, sửa chữa đảm bảo điều kiện khai thác an toàn Ủy ban nhân 

dân huyện xây dựng kế hoạch và danh mục gửi Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân 

dân thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm để thực hiện. 

- Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện có thể xây dựng danh mục những dự án ưu 

tiên gửi Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ thành phố để xem xét tham mưu thành phố bố 

trí từ nguồn vốn quỹ bảo trì của thành phố để thực hiện. 

2. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố lắp đặt biển báo tại các ngã 

ba, ngã tư trên các tuyến Vành đai phi trường nhánh B và lắp đặt hệ thống chiếu 

sáng trên tuyến Quốc lộ 91B (đoạn từ cầu Bà Bộ đến cầu Bình Thủy). 

- Lắp đặt biển báo tại các ngã ba, ngã tư trên các tuyến Vành đai phi trường nhánh 

B do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý, khai thác và sử dụng. Sở Giao thông 

vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp 

với địa phương để lắp đặt các biển báo tại các ngã ba, ngã tư trên các tuyến nêu trên. 

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 91B (đoạn từ cầu Bà Bộ đến cầu 

Bình Thủy). 

Sở Giao thông vận tải đã có Công văn trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

về việc thống nhất việc đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến QL 91B 

để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội.  

+ Đối với đoạn thuộc địa bàn quận Ô môn: tận dụng hệ thống chiếu sáng công cộng 

trên Quốc lộ 91 đã di dời, kinh phí hỗ trợ di dời hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 91 kết hợp 

vốn kiến thiết thị chính của quận để đầu tư hệ thống chiếu sáng trên đoạn tuyến; đề nghị 



                                                            2 

 

Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 sớm xem xét giải quyết hồ sơ xin phép lắp đặt chiếu 

sáng của quận Ô môn làm cơ sở để quận triển khai thực hiện dự án.  

+ Đối với đoạn thuộc địa bàn quận Bình Thủy: thống nhất đầu tư lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng trên đoạn tuyến, xin bố trí nguồn kinh phí năm 2014 của Ban An toàn giao 

thông thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng; lắp đặt hướng bên trái tuyến 

như hệ thống chiếu sáng trên địa bàn quận Ô môn; Sở Giao thông vận tải làm Tờ trình 

gửi Ban An toàn giao thông thành phố bổ sung danh mục dự án báo cáo Hội đồng nhân 

dân thành phố để xem xét và chấp thuận.  

Sở Giao thông vận tải xin tổng hợp và kính báo cáo như trên./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;                                                                                                                               
- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

Lư Thành Đồng 
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