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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
Số:            /SGTVT-TTS 

V/v: Xử lý thông tin phản ánh qua 

đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu của người dân có địa chỉ 

email: nguoidan509@gmail.com. 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08  tháng  10 năm 2019 

 

 

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc kiểm 

tra, xử lý thông tin phản ánh của người dân (không cung cấp thông tin về họ, tên, 

địa chỉ cư trú), có địa chỉ email: nguoidan509@gmail.com. 

Nay Sở GTVT báo cáo tình hình xử lý thông tin kiến nghị, phản ánh như 

sau: 

1- Ý kiến của người dân:  

Người dân, tên Dân Người, có địa chỉ email: nguoidan509@gmail.com phản 

ánh như sau: 

- Lần 1: “Trưởng bến xe Bà Rịa, người ngồi giữa, mặc áo trắng, đeo kính 

cận bỏ nhiệm vụ đi làm việc riêng và đánh bài”, kèm theo video clip của công dân. 

- Lần 2:  “Ông Trưởng Bến Bà Rịa này vẫn bỏ vị trí ra ngoài làm việc riêng 

cho xe Bus. Không biết Bến xe Vũng Tàu xử lý như thế nào mà để vẫn như vậy? 

Nên điều tra luôn cả ông Giám đốc”, kèm theo video clip của công dân. 

2- Sở Giao thông vận tải trả lời:  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh lần 1 của người dân, Sở Giao thông 

vận tải đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-SGTVT ngày 01/7/2019 thành lập Tổ 

xác minh để xác minh thông tin phản ánh.   

Ngày 05/7/2019, Tổ xác minh (theo Quyết định số 252/QĐ-SGTVT ngày 

01/7/2019) tiến hành làm việc trực tiếp với Ông Nguyễn Văn Bắc – Trưởng Bến xe 

Bà Rịa để xác minh nội dung phản ánh. (Có biên bản làm việc đính kèm). 

Ngày 08/7/2019, Tổ xác minh tiến hành làm việc với Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe Bà Rịa – Vũng Tàu để xác minh 

thêm thông tin. 

Trong quá trình Tổ xác minh thu thập thông tin để xác minh vụ việc, ngày 

11/7/2019 người dân tiếp tục gửi thông tin phản ánh lần 2 đến đường dây nóng. 

Tuy nhiên, thông phản ánh lần 2 và video clip đính kèm có nội dung tương tự như 

thông tin phản ánh lần 1, không có phát sinh thêm tình tiết mới. Vì vậy Tổ xác 

minh không có căn cứ để xác minh thêm. 
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Trên cơ sở báo cáo kết quá xác minh thông tin phản ánh của người dân có 

địa chỉ e mail: nguoidan509@gmail.com của Tổ xác minh, Sở giao thông vận tải 

xác nhận:  

- Người ngồi giữa, mặc áo trắng, đeo kính cận đang ngồi đánh bài (trong 

video clip của công dân cung cấp) như thông tin phản ánh là Ông Nguyễn Văn 

Bắc, Trưởng Bến xe Bà Rịa. 

- Nội dung phản ánh của Ông Nguyễn Văn Bắc chơi bài là đúng; việc Ông 

bắc ngồi chơi bài, thể hiện rõ hành vi đánh bạc. Số tiền mỗi ván từ 5.000 đồng đến 

10.000 đồng; việc chơi bài chỉ mang tính tự phát (không thường xuyên). Địa điểm 

chơi bài là tại Trạm điều hành xe buýt ở khu vực Chợ Đêm, Bãi Sau, thành phố 

Vũng Tàu. 

- Nội dung phản ánh Ông Nguyễn Văn Bắc bỏ nhiệm vụ đi làm việc riêng là 

không chính xác. Vì Công ty Dịch vụ Bến xe Bà Rịa – Vũng Tàu có tạo điều kiện 

cho Ông Nguyễn Văn Bắc – Trưởng Bến xe Bà Rịa đi làm thêm tại Trạm điều 

hành xe buýt ở khu vực Chợ Đêm, Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu; thời gian diển ra 

sự việc trong lúc xem bóng đá, vào buổi tối ngày 02/7/2018, sau khi thực hiện 

xong nhiệm vụ làm thêm. 

 Ông Nguyễn Văn Bắc là Đảng viên. Nhận thấy, hành vi đánh bạc của Ông 

Nguyễn Văn Bắc vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban 

Chấp hành Trung ương quy định về “những điều đảng viên không được làm” (tại 

Khoản 17, Mục II: “Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức”). Hành vi của 

đồng chí Nguyễn Văn Bắc tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng đã tạo dư 

luận xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Vì vậy, ngày 26/7/2019 Sở Giao 

thông vận tải đã tổ chức cuộc họp xem xét, có hình thức kỷ luật đối với Ông 

Nguyễn Văn Bắc. 

Kêt thúc buổi họp, Sở Giao thông vận tải đã ban hành thông báo số 1653/TB-

SGTVT ngày 05/8/2019 đề nghị Chi ủy – Ban Giám đốc Công ty dịch vụ Bến xe 

Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn 

Bắc (cả về mặt đảng và chính quyền); đồng thời xem xét trách nhiệm của người 

đứng đầu trong việc thiếu kiểm tra, để đảng viên thuộc quyền quản lý vi phạm tệ 

nạn xã hội. 

Ngày 09/8/2019, tại cuộc họp Cấp ủy mở rộng và Hội nghị Chi bộ Công ty 

dịch vụ Bến xe Bà Rịa – Vũng Tàu đã thống nhất hình thức kỷ luật như sau: 

- Nghiêm khắc phê bình ông Nguyễn Văn Bắc trước hội nghị Chi bộ nhằm 

giáo dục, giúp cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm túc nhìn nhận, sửa chữa khuyết 

điểm và không tái phạm. 

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Chi bộ - Giám đốc công ty dịch vụ Bến xe 

Bà Rịa – Vũng Tàu đã nghiêm túc tự phê bình, rút kinh nghiệm trước hội nghị. 

(Kèm theo Báo cáo số 240/BC-Tty ngày 12/8/2019 của Công ty dịch vụ Bến 
xe Bà Rịa – Vũng Tàu) 

mailto:nguoidan509@gmail.com
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Công chức thanh tra xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Sở 

Giao thông vận tải đã liên hệ với người dân qua địa chỉ email: 

nguoidan509@gmail.com để xin địa chỉ gửi văn bản trả lời tình hình xử lý thông 

tin phản ánh, nhưng không được phản hồi.  

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo UBND tỉnh được biết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Địa chỉ email: nguoidan509@gmail.com; 

- Văn phòng Sở (Đăng nhập phần mềm); 

- Lưu: VT, TTS. 

 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 
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