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Về việc phúc đáp câu hỏi của độc 

giả Huỳnh Thị Tường Vi 

 

 
 

     Kính gửi:  Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

 
 

 Thực hiện Công văn số 3404/UBND-TTĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phối hợp trả lời 

câu hỏi của độc giả Huỳnh Thị Tường Vi, với nội dung như sau: 

“Kính thưa quý lãnh đạo, tôi là 1 trong những phụ huynh của Trường 

tiểu học An Bình 1. Tôi có đôi lời kính gởi đến quý lãnh đạo về việc kẹt xe 

hàng ngày, hàng tháng, nhiều năm nay ở khu vực vào Trường tiểu học An 

Bình 1. 

Kính xin quý lãnh đạo xem xét cho xin cấm xe lớn lưu thông 1 tiếng từ 6 

giờ - 7 giờ sáng mỗi ngày cho các cháu đến trường vào lớp đúng giờ. Hoặc 

xin nhờ chính quyền hỗ trợ cán bộ có chuyên môn giữ trật tự an toàn cho các 

bé. Mỗi ngày cả ngàn chiếc xe đỗ vào khu vực đó 1 tiếng thử hỏi sẽ đông đến 

cỡ nào ạ. Rất mong quý lãnh đạo xem xét!” 

 Qua xem xét nội dung câu hỏi và kiểm tra, xác minh thực tế. Ủy ban 

nhân dân phường An Bình báo cáo kết quả như sau:  

Việc lập lại trật tự trước cổng Trường tiểu học An Bình 1 thuộc Khu 

vực 4, phường An Bình vào đầu năm học Ủy ban nhân dân phường đã giao 

cho Ban bảo vệ dân phố phường kết hợp cùng lực lượng bảo vệ trường đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị hàng ngày vào các giờ cao điểm để 

đảm bảo việc đưa đón các cháu đúng giờ đến trường và tan trường. Qua ý kiến 

phản ánh của bà Vi, Ủy ban nhân dân phường An Bình đã chỉ đạo Công an 

phường An Bình kiểm tra thực tế vào các giờ cao điểm trước cổng Trường 

tiểu học An Bình 1 là không có tình trạng kẹt xe ở khu vực vào Trường tiểu 

học An Bình 1 như phản ánh. Nhưng đôi lúc có xe lớn lưu thông có gây ra 

tình trạng kẹt xe cục bộ khoảng vài phút, được lực lượng Bảo vệ dân phố giải 

quyết kịp thời không để xảy ra kẹt xe. 

Nội dung bà Vi đề nghị “xem xét cấm xe lớn lưu thông 1 tiếng từ 6 giờ - 

7 giờ sáng mỗi ngày cho các cháu đến trường vào lớp đúng giờ”. Ngày 05 

tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường An Bình dự trao đổi, làm việc 



với Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, kết quả trao đổi thống nhất đề xuất 

lắp đặt 02 loại biển (một loại biển cấm xe lớn lưu thông từ 6 giờ đến 7 giờ 

sáng; một loại biển đặt 02 bên cách trường học 100m không cho xe đậu). 

 Ủy ban nhân dân phường An Bình phúc đáp đến Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND quận Ninh Kiều (báo cáo); 

- Lưu VT. 
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