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BÁO CÁO 

Giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố 

 

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

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố; Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh 

Thạnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 

Hội đồng nhân dân thành phố như sau: 

1. Cử tri kiến nghị sớm bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng của dự án quy hoạch khu hành chính huyện. 

Thực hiện Công văn số 591/UBND-KT ngày 26 tháng 02 năm 2018 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc sử dụng 30 nền tái định cư tại  Khu  

tái  định  cư  và  dân  cư Trung  tâm  hành  chính  huyện Vĩnh Thạnh để giải 

quyết chính sách tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa 

bàn huyện Vĩnh Thạnh. Ngày 09 tháng 3 năm 2018, UBND huyện đã làm việc 

với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để tiếp nhận bàn giao 30 nền nhà 

nêu trên. Dự kiến sẽ tổ chức bốc thăm nhận nền tái định cư cho các hộ dân bị 

ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn (trong đó có các hộ dân bị ảnh hưởng của 

dự án quy hoạch khu hành chính huyện) trong tháng 3 năm 2018. 

2. Cử tri huyện kiến nghị nên có phương án đầu tư xây dựng các công 

trình công cộng như: điện, nước, cống thoát nước một cách đồng bộ, tránh 

trường hợp các dự án đào lên, lấp xuống gây ảnh hưởng hạ tầng giao thông như 

thời gian qua. 

Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hướng 

tới, đối với các dự án mới trên địa bàn huyện thuộc Ủy ban nhân dân, Sở, ban, 

ngành thành phố làm chủ đầu tư, UBND huyện sẽ kiến nghị khi triển khai thực 

hiện phải mang tính thống nhất, đồng bộ và đúng quy hoạch, hạn chế gây ảnh 

hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông; đồng thời, đối với các dự án thuộc thẩm 

quyền phân cấp quản lý sẽ chú ý khảo sát thiết kế đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật (điện, nước, cống thoát nước). 

Tuy nhiên, để đảm bảo kịp thời khắc phục những hạn chế mà cử tri đặt ra 

đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện rất 
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mong cử tri chỉ ra cụ thể địa điểm và công trình gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao 

thông. 

Trên đây là báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh./. 
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