
CÔNG TRÌNH NHỰA HÓA GIAO THÔNG THỊ TRẤN PHÚ LONG 
( GIAI ĐOẠN 2) ĐANG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH 

Thị trấn Phú Long là một trung tâm kinh tế xã hội phía Nam của huyện Hàm 
Thuận Bắc, có trục đường chính đi qua là QL 1A. Ngoài những tuyến giao thông 
nông thôn được đầu tư bê tông xi măng thì vẫn còn không ít đường đất nhỏ, trung 
bình 3,5 đến 4m, gây khó khăn cho việc đi lại nhất là vào mùa mưa và gây ô nhiễm 
môi trường ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

 Việc đầu tư giai đoạn 1 các tuyến đường đã phát huy được hiệu quả giúp phát 
triển kinh tế xã hội, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn do mạng lưới giao thông chưa đồng bộ và ô nhiễm môi trường chưa xử lý 
dứt điểm, chưa xứng tầm với việc định hướng phát triển thành một trung tâm kinh tế 
xã hội phía nam của huyện Hàm Thuận Bắc.Vì vậy, UBND huyện và UBND thị trấn 
đặc biệt quan tâm, chú trọng đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa 
bàn thị trấn, trong đó có công trình nhựa hóa Phú Long giai đoạn 2. 

 

Với vị trí đặc biệt quan trọng, là đường vành đai chạy dọc ven chân động, là 
vùng trồng rau sạch của thị trấn Phú Long đồng thời là tuyến kết nối 3 khu phố: Phú 
Trường, Phú Cường và Phú An với nhau, giúp giải quyết được nhu cầu lưu thông vận 
chuyển hàng hóa của nhân dân. Việc đầu tư công trình là rất cần thiết, ngoài phục vụ 
cho việc đi lại trao đổi hàng hóa của nông dân, vận chuyển các loại vật tư nông 
nghiệp phục vụ sản xuất với bên ngoài giúp tăng năng suất và hiệu quả mạng lưới 
tiêu thụ, còn tăng cường cơ sở hạ tầng cho địa phương phát triển thị trấn để phấn đấu 
trở thành thị xã trong giai đoạn 2020-2030. 

Công trình đang trong giai đoạn cấp phối đá dăm loại 1 và được đơn vị thi công 
tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành công trình vào cuối năm 2022./. 


