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Thực hiện Công văn số: 3864/UBND-VP ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh 

BR-VT về việc tăng cường xử lý thông tin qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh; 

Từ ngày 21/6/2018 đến nay, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận 01 thông tin 

phản ánh, kiến nghị của công dân trên đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu thuộc lĩnh vực quản lý đô thị, giao thông, xây dựng và thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; 

Nay Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình xử lý thông tin kiến nghị, phản 

ánh của công dân như sau: 
 

Ý kiến của người dân không cung cấp thông tin về họ và tên, địa chỉ cư 

trú, số điện thoại: 0973236937 
 “Người dân phản ánh sự việc, làn đường xe máy đi từ hướng vòng xoay 

Siêu thị Metro về cổng Khang Linh. Trên đoạn đường này có 2 ổ gà lớn, mà tốc độ 

cho phép chạy là 60km/h. Như vậy dễ gây tai nạn giao thông. Mong cơ quan chức 

năng xem xét và xử lý”. 

Trả lời:  

Thời gian vừa qua, các vị trí hư hỏng mặt đường trong làn đường dành cho 

xe thô sơ và xe máy Quốc lộ 51B (khu vực từ Bệnh viện đang xây dựng đến các 

cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng) đã được Sở Giao thông vận tải tổ chức sửa 

chữa. Tuy nhiên do đang trong mùa mưa nên tiếp tục xuất hiện một số vị trí hư 

hỏng mới. Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị, phản ánh của công dân và 

sớm có kế hoạch kiểm tra xử lý để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu 

mặt đường. 
 

Công chức xử lý hệ thống phần mềm đường dây nóng của Sở GTVT đã liên 

hệ được với công dân qua số điện thoại: 0908986062 nhằm lấy thông tin về họ, 

tên, địa chỉ để gửi văn bản trả lời và xác nhận nội dung phản ánh. Công dân đã xác 

nhận việc có phản ánh nội dung trên là đúng, tuy nhiên công dân không cho biết 

họ, tên, địa chỉ và đề nghị không nhận văn bản trả lời của Sở Giao thông vận tải.   
 

Sở Giao thông vận tải trân trọng báo cáo./.P 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (b/cáo); 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Phòng Quản lý KCHTGT; 

- VP sở (đăng nhập hệ thống); 

- Lưu VT, VP. 
Phương – PC (04b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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