
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN DẦU TIẾNG 

1. Cử tri ấp Xóm Bến, Thanh Tuyền và ấp Cần Giăng, xã Thanh An: 

Trên đường ĐT744 hiện nay xe ben chở đất, cát chạy nhanh, tốc độ cao làm rơi 

vãi đất, cát trên đường, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng, gây nguy hiểm 

đến người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý.  

Công an tỉnh trả lời: 

* Công tác đã triển khai thực hiện:  

Triển khai thực hiện 05 kế hoạch chuyên đề xử lý xe quá tải, chạy tốc độ cao, 

chở đất, cát rơi vãi trên đường, gây ô nhiễm môi trường…; Tham mưu lắp đặt 06 

camera giám sát đặt tại các ngã tư trên các tuyến: ĐT744, ĐT749B; Tổ chức cho các 

cơ sở doanh nghiệp khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn ký cam kết không 

vi phạm trật tự, an toàn giao thông; Tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến đường ĐT744 

được 183 cuộc với 626 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; lập biên bản 530 trường hợp 

xe ô tô vi phạm; Qua camera giám sát đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 20 trường 

hợp phương tiện xe ô tô vận chuyển cát để rơi vãi, không bạt che đậy với số tiền 40 

triệu đồng. 

* Giải pháp nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trong năm 2019: Công an tỉnh sẽ 

tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm; tổ 

chức đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, kiên quyết 

đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; Tiếp tục tham mưu lắp đặt 

camera giám sát an toàn giao thông tại các giao lộ trên các tuyến đường để xử lý các 

hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; Tăng cường công tác tuyên truyền pháp 

luật về an toàn giao thông và tiếp tục tổ chức cho chủ các doanh nghiệp kinh doanh 

vận tải, chủ các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn Dầu Tiếng ký kết không vi 

phạm an toàn giao thông, không chở hàng quá tải, quá khổ. 

2. Cử tri ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền: Hiện nay vỉa hè đường ĐT744 

đoạn từ nhà ông Bảy Đảo, ấp Chợ đến ngã tư Chú Thai bị sụp lún. Đề nghị chính 

quyền sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người đi bộ trên vỉa hè. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông Vận tải xin ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát, thống 

nhất giải pháp thực hiện. Dự kiến thực hiện trong quý III năm 2019. 

3. Cử tri ấp Cống Quẹo, xã Long Tân: Trước đây thi công, lắp đặt, sửa 

chữa đường ĐT749A tại khúc cua ấp Cống Quẹo công nhân đã thi công đậy các 
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miệng cống thoát nước ở khu vực này, nên dẫn đến tình trạng ngập nước vào mùa 

mưa do không có miệng cống thoát nước. Đề nghị chính quyền sớm xử lý.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị thi công kiểm tra và khắc phục trong 

năm 2018. Hiện khu vực này không còn hiện tượng ngập nước vào mùa mưa. 

4. Cử tri Khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng: Đường mương vị trí từ Hẻm 34 

đến cầu Suối Dứa dọc đường ĐT744 hiện nay bị ứ nước không thoát được. Đề 

nghị có hướng khai thông khắc phục ứ nước. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát, thống 

nhất giải pháp thực hiện trong kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2019. Dự kiến thực 

hiện trong quý III năm 2019./. 


