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UBND THÀNH PHỐ CẤN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Số: 449/SKHĐT-THQH                               Cần Thơ, ngày  26  tháng 02  năm 2018 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị 

cử tri sau kỳ họp thứ 7 

HĐND thành phố 

 

 

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố. 

                      Đồng kính gửi:  

                   - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

                   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ. 

 

 Thực hiện Công văn số 472/UBND-TH ngày 07 tháng 02 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố, khóa IX. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và trả lời 03 nội dung được phân công tại 

Mục 6, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ như sau: 

 1. Tại Mục 6.a:   

Cử tri huyện Phong Điền tiếp tục kiến nghị thành phố sớm ban hành các 

cơ chế, chính sách để xây dựng và phát triển Phong Điền thành đô thị sinh thái, 

cụ thể như: các giải pháp nhằm nâng chất các mô hình du lịch, chính sách hỗ trợ 

tạo việc làm; chính sách tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để khuyến 

khích người dân làm du lịch sinh thái và sản xuất nông sản sạch; chính sách hỗ 

trợ, hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp… 

Trả lời: 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành 

ủy Cần Thơ về việc xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh 

thái. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã phối hợp với các Sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện 

Phong Điền đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung ưu tiên 

đầu tư phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái của thành phố Cần 

Thơ, dự kiến thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm cơ sở trình 

Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp thứ 7, khóa IX. 

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, theo đề nghị 

của Lãnh đạo huyện Phong Điền, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân thành phố, các nội dung về ưu tiên đầu tư phát triển huyện Phong Điền 

thành đô thị sinh thái sẽ được lồng ghép vào Nghị quyết đẩy mạnh phát triển du 

lịch thành phố Cần Thơ (trong đó có định hướng phát triển du lịch sinh thái tại 

huyện Phong Điền) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng (thực 
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hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy cần Thơ 

về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ). 

2. Tại Mục  6b: 

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố sớm triển khai thực hiện các dự 

án quy hoạch 02 bên đường Võ Văn Kiệt (mỗi bên 200 mét). 

Trả lời: 

Dự án kêu gọi đầu tư xây dựng khu đô thị mới vị trí hai bên đường Võ 

Văn Kiệt: Sở Xây dựng đã rà soát và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tại 

Công văn số 2626/SXD-QHKT ngày 10 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân 

thành phố đã trình Ban Thường vụ Thành ủy tại Tờ trình số 149/TTr-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành danh mục đầu tư xây dựng khu đô 

thị mới và tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020, và 

đã thông qua Hội đồng nhân dân thành phố đầu năm 2018. Sau khi Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt, công bố danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, sẽ 

tiến hành mời gọi đầu tư theo quy định. 

Riêng đối với Đề án khai thác quỹ đất thành phố giai đoạn 2017-2021 đã 

được Hội đồng nhân dân thành phố thuận chủ trương thực hiện tại Nghị quyết số 

66/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016;  Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 

Đề án tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017: Diện tích khu 

đô thị mới Võ Văn Kiệt là 266 ha (Giai đoạn 1: 35 ha, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư và san lấp mặt bằng hoàn thành trong năm 2017, thực hiện khai thác từ năm 

2018-2021; Giai đoạn 2: 231 ha, bồi  thường, hỗ trợ, tái định cư và san lấp mặt 

bằng khu đất hoàn thành năm 2018- 2021, thực  hiện khai thác kể từ năm 2019-

2021 và các năm tiếp theo). Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang 

triển khai thực hiện dự án. 

3. Tại Mục 6c: 

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố sớm phân bổ nguồn kinh 

phí để đẩy nhanh tiến độ các công trình trên địa bàn, như: dự án Cầu Trà Niền, 

đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và đường vào Trường Phan Văn Trị. 

Trả lời: 

* Đối với dự án cầu Trà Niền: 

Theo Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được 

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

07 tháng 12 năm 2017, chưa có danh mục dự án đầu tư cầu Trà Niền. 

Đồng thời, qua kiểm tra hồ sơ, hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận 

được nội dung đề xuất chủ trương đầu tư cầu Trà Niền trên địa bàn huyện Phong 

Điền của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền/Sở Giao thông vận tải thành phố.  
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Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Lãnh đạo thành phố giao Ủy ban 

nhân huyện Phong Điền rà soát, có báo cáo làm rõ nội dung này, làm cơ sở tổng 

hợp, trả lời kiến nghị cử tri thành phố. 

* Đối với dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và đường vào Trường 

Phan Văn Trị: 

Để phát huy hiệu quả đầu tư tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, năm 2016 Ủy ban nhân dân 

thành phố đã thực hiện huy động từ nguồn vốn tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc 

Nhà nước (150 tỷ đồng) để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đường Nguyễn 

Văn Cừ nối dài giai đoạn II (đoạn Mỹ Khánh  - Phong Điền - Tân Thới) đoạn 

đường từ Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung đến trung tâm huyện Phong Điền, 

trong đó có đấu nối vào Trường THPT Phan Văn Trị. 

Trong năm 2017, để kịp thời phục vụ đưa trường vào hoạt động, khai 

giảng năm học mới 2017 – 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã bố trí 45,678 tỷ 

đồng tại Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 và Quyết định số 

3470/QĐ-UBND ngày 25/12/2017) để ưu tiên thực hiện công trình, trong đó ưu 

tiên thực hiện đoạn kết nối vào Trường THCS Phan Văn Trị (theo Thông báo 

kết luận số 193/TB-VPUB ngày 15/5/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố). Đồng thời, thành phố đã bố trí 16,150 tỷ đồng ngay từ đầu năm 2018 

để tiếp tục thực hiện dự án. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố báo cáo rõ nội dung tiến độ thực hiện 

đường nối vào Trường THPT Phân Văn Trị để trả lời kiến nghị cử tri. 

Đối với phần còn lại của dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn II 

(đoạn Mỹ Khánh  - Phong Điền - Tân Thới), do nguồn vốn thành phố quản lý 

còn hạn hẹp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính tìm 

nguồn, để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối bổ sung vốn cho công 

trình theo tiến độ thực hiện. 

 

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kính báo cáo Ủy 

ban nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ./. 

 
Nơi nhận;                                                                       GIÁM ĐỐC  
-Như trên;                                                                                             

-BGĐ 

-Lưu VT,KGVX, KTN,THQH; 

 

        
Nguyễn Văn Hồng 


		2018-02-26T10:14:36+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ<sokhdt@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




