UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1453
/SGTVT-KHKT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thức Hai, HĐND
Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 20212026.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Thường trực Hội đồng nhân nhân tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1737/VP.UBND-NCTH ngày 17/9/2021 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao Giám đốc Sở Giao thông vận
tải theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết ngay những việc kiến nghị của cử tri;
đồng thời, khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh.
Căn cứ Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT ngày 24/8/2021 của Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ
họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; lĩnh vực giao
thông vận tải có 6 nội dung liên quan trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải, cụ thể
các như sau:
1. Cử tri thành phố Ngã Bảy đề nghị nâng cấp đường tỉnh 927.
Về việc nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương Bình đến thị
trấn Cây Dương); Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương
đến thành phố Ngã Bảy) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về
chủ trương đầu tư và giao Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp
tỉnh làm Chủ đầu tư, theo đó dự án trên sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2025.
2. Cử tri thị thấn Một Ngàn kiến nghị sửa chữa đường cặp cầu kênh Tân
Hiệp. Việc sửa chữa các công trình nên tiến hành gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi
trường.
- Về nội dung sửa chữa đường dân sinh cầu Tân Hiệp: Sở Giao thông vận
tải đã kiểm tra tình trạng, đánh giá mức độ hư hỏng và đê xuất trong kế hoạch sửa
chữa trong năm 2022.
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- Về việc sửa chữa các công trình nên tiến hành gọn gàng, đảm bảo vệ sinh
môi trường. Sở Giao thông xin tiếp thu và đã chấn chỉnh đối với các nhà thầu sửa
chữa các tuyến đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.
3. Cử tri xã Vĩnh Viễn A kiến nghị quan tâm đầu tư mở rộng các tuyến
đường tỉnh để giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội.
Trong nhiệm kỳ qua, UBND Tỉnh đã nâng cấp mở rộng đường tỉnh 930,
đường tỉnh 930B. Trong nhiệm kỳ tới sẽ hoàn thành đường ô tô về trung tâm xã
Vĩnh Viễn A, đường tỉnh 931 (kết nối thành phố Vị Thanh với huyên Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu), đồng thời Sở Giao thông vận tải cũng đã phối hợp với Sở Kế hoạch
và Đầu tư đề xuất sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB6) để mở rộng đường
tỉnh 930 đoạn từ xã Lương Tâm đến hết ranh tỉnh Hậu Giang. Hiện nay đang chờ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ.
4. Cử tri thị trấn Cây Dương, thị trấn Kinh Cùng, xã Phương Bình, xã Thạnh
Hòa, huyện Phụng Hiệp kiến nghị mở rộng Quốc lộ 61, đường tỉnh 927, đường
tỉnh 928, đường tỉnh 928B để giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển
kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Quốc lộ 61 bị tắt nghẽn vào giờ cao điểm.
- Đối với dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 61: Sở Giao thông vận tải đã
góp ý Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh quy hoạch từ 2 làn xe thành quy mô từ 2
đến 4 làn xe. Do việc mở rộng Quốc lộ là thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải
nên trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu UBND tỉnh đề xuất
Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu mở rộng trong thời điểm thích hợp.
- Đối với dự án đường tỉnh 927: Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị
quyết về chủ trương đầu tư: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương
Bình đến thị trấn Cây Dương); Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn
Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy).
- Đối với dự án đường tỉnh 928 và đường tỉnh 928B: Hiện nay do nguồn vốn
đầu tư công còn hạn chế nên chưa thể mở rộng đường tỉnh 928, đường tỉnh 928B
trong giai đoạn 2021-2025. Sở Giao thông vận tải đã đề xuất hai công trình này vào
Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, dự kiến sẽ triển khai trong
giai đoạn 2026-2030. Vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Kế hoạch
đầu tư đang đề xuất nguồn vốn để đầu tư đường tỉnh 928B (đoạn từ thị trấn Trà Lồng
đến xã Xà Phiên để kết nối với đường tỉnh 930B) nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi,
giao thương hàng hóa của người dân.
5. Cử tri xã Tân Phước Hưng đề nghị xây dựng cầu qua kênh Lái Hiếu.
Hiện nay cầu qua kênh Lái Hiếu đang chuẩn bị công tác giải phóng mặt
bằng để thực hiện đầu tư theo hình thức BOT tại phường Lái Hiếu. Do tình tình
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dịch bện Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác triển khai bị chậm so với kế
hoạch. Dự kiến năm 2022 sẽ hòan thành đưa vào sử dụng. Đối với đề xuất xây
dựng cầu Lái Hiếu tại khu vực xã Tân Phước Hưng, do chưa nắm chắc vị trí nên
Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND huyên Phụng Hiệp thị sát vị trí,
đánh giá sự phù hợp quy hoạch giao thông và sẽ có báo cáo bằng văn bản cho cử
tri.
6. Cử tri ấp Thạnh Mỹ A, Thạnh Mỹ B, Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành kiến
nghị sửa chữa đường ô tô xã Bình Thành (đoạn từ cổng chào xã nông thôn mới
đến UBND xã Bình Thành).
Vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp
sửa chữa đường ô tô xã Bình Thành, đến nay có phát sinh mới, Sở Giao thông vận
tải sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp để kiểm tra và đề xuất
phương án sửa chữa.
7. Theo Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT ngày 24/8/2021 của Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh một số nội dung về lĩnh vực giao
thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (đầu tư mới, sửa
chữa các tuyến lộ giao thông nông thôn) kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành
phố xem xét trả lời theo thẩm quyền.
Ngoài ra, dự án tuyến đê ngăn mặn Vị Thanh - Long Mỹ bị xuống cấp, hư
hỏng. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp Ban QLDA
ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh kiểm tra, trả lời cho cử tri. Trong
trường hợp cần thiết Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp để kiểm tra đề xuất phương
án xử lý.
Trên đây là tổng hợp báo cáo của Sở Giao thông vận tải Hậu Giang về kiến
nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ
2021-2026 về lĩnh vực giao thông vận tải.
Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân
dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT (để phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã
Thành phố (để phối hợp);
- Ban QLDA Giao thông và
Nông nghiệp (để phối hợp);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Mai Văn Tân

