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1. Cử tri xã  Long Tân phản ánh và kiến nghị: Tuyến đường ĐT.749a đoạn 

qua khỏi cua Cống Quẹo, xã Long Tân có cống sụp gây nguy hiểm cho người tham 

gia giao thông, kiến nghị ngành chức năng sớm sửa chữa. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Sở Giao thông vận tải xin cám ơn phản ánh của Quý cử tri. Về vấn đề này, Sở 

Giao thông vận tải được biết và đã chỉ đạo khắc phục để đảm bảo an toàn giao 

thông trước Tết Nguyên đán. 

2. Cử tri xã Định Thành tiếp tục phản ánh: Đường ĐT.744 có nhiều hố to 

gây cản trở và nguy hiểm cho người tham gia giao thông đoạn qua xã Định Thành, 

kiến nghị này đã kiến nghị sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và được Sở Giao thông 

vận tải tỉnh trả lời dự kiến hoàn thành khắc phục trong quý IV/2017 nhưng đến nay 

đoạn đường vẫn chưa được sửa chữa. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Tuyến ĐT.744 đã được đầu tư trên 10 năm với kết cấu cán đá, láng nhựa, 

cùng với phương tiện có tải trọng nặng lưu thông trên tuyến rất lớn (nhất là các 

phương tiện chở cát, sỏi, …), nên tuyến đường này hiện đang nhanh chóng hư 

hỏng xuống cấp. Hàng năm, Sở Giao thông vận tải đều duy tu, sửa chữa. Riêng 

năm 2017, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành duy tu, sửa chữa, nhưng do phương 

tiện tải nặng lưu thông rất nhiều nên đường liên tục phát sinh ổ gà ở những vị trí 

mới. Đến nay, công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường này đã hoàn thành. Sở Giao 

thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của tuyến đường này để kịp thời sửa 

chữa khi có phát sinh hư hỏng mới. 

3. Cử tri xã Thanh Tuyền kiến nghị: Nâng cao chất lượng xe buýt tuyến từ 

Thanh Tuyền đi Bình Dương hiện nay xuống cấp, trong xe không trang bị hệ thống 

chữa cháy, rất nguy hiểm cho người ngồi trên xe. Kiến nghị ngành chức năng sớm 

khắc phục. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

- Về chất lượng xe buýt: Hiện tại, phần lớn các tuyến xe buýt hoạt động trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương đều đã xuống cấp, chất lượng phương tiện kém, niên hạn 

sử dụng phương tiện đã hoạt động trên 10 năm. Trước tình trạng trên, Sở Giao 

thông vận tải đã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án nâng cao chất 
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lượng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có giải pháp cho các đơn vị kinh doanh vận tải khách 

công cộng bằng xe buýt được vay vốn ưu đãi để đầu tư đổi mới phương tiện, nâng 

cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được tốt hơn. 

- Về trang bị thiết bị chữa cháy: Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên chỉ 

đạo Thanh tra Giao thông vận tải và Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành 

khách công cộng tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo trang thiết bị trên xe 

buýt (trong đó có trang thiết bị chữa cháy), đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nghiêm túc thực hiện./. 

 

 




