
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 252/BC-UBND Cần Thơ,  ngày 30 tháng 11  năm 2017  

   BÁO CÁO  

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5  

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Thay thế Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017  

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân1 thành phố Cần Thơ khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận 68 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri đóng góp về công tác chỉ đạo, điều hành, giải pháp thực hiện 

mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời tiếp tục 

giải quyết một số kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước, UBND thành phố đã chỉ 

đạo các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan tiếp thu, tổ 

chức thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản đến Thường trực HĐND thành 

phố để thông tin đến cử tri thành phố. Đến nay, các sở, ban ngành và UBND 

quận, huyện đã nghiên cứu, tiếp thu và trả lời 68/68 ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Trong đó có 40 ý kiến, kiến nghị đã được các sở ngành có liên quan giải quyết 

hoặc giải trình, thông tin đến cử tri; 22 ý kiến, kiến nghị đã được các sở ngành 

tiếp thu, giải quyết trong thời gian tới; 06 ý kiến các cơ quan chức năng tiếp thu, 

nghiên cứu biện pháp giải quyết. Tại kỳ họp này, UBND thành phố báo cáo tổng 

hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị được nhiều cử tri quan tâm như sau: 

A. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT 

HOẶC GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN ĐẾN CỬ TRI 

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 

1. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an ninh 

trật tự công cộng 

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được UBND thành phố quan 

tâm chỉ đạo ngành Công an và các địa phương cùng các đơn vị có liên quan đẩy 

mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động và phát huy sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, kết quả như sau: 

Theo báo cáo của Công an thành phố, từ đầu năm 2017 đến nay, ngành 

Công an đã phối hợp với các lực lượng có liên quan mở nhiều đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm, tổ chức trên 115 nghìn cuộc tuần tra, qua đó, đã giải tán 

trên 15 nghìn đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng, gọi hỏi,  

răn đe, giáo dục 10 nghìn lượt đối tượng, bắt hơn 283 vụ vi phạm, như: trộm cắp 

tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, vận chuyển hàng cấm…, ngăn 

                                           
1 Hội đồng nhân dân: HĐND 

  Ủy ban nhân dân: UBND 
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chặn kịp thời 05 vụ với 200 đối tượng có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua xe trái 

phép,... Triệt phá 1.099 vụ, với 4.634 đối tượng có hành vi đánh bạc, mại dâm; 

phát hiện, xử lý 346 vụ, với 344 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế; 

triệt phá 331 vụ, với 559 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất 

ma túy, trồng cây cần sa; lập hồ sơ đưa 532 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn, đưa 204 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, xử phạt 

vi phạm hành chính 220 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền trên 

226 triệu đồng,... Kiểm tra 1.302 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu trú, 

cầm đồ, massage, karaoke, vũ trường, quán bar và 200 điểm kinh doanh dịch vụ 

Game bắn cá (để tổ chức đánh bạc trá hình), qua đó phát hiện, xử phạt vi phạm 

hành chính 275 trường hợp với số tiền trên 01 tỷ đồng, tịch thu hàng trăm máy 

Game bắn cá không có hóa đơn chứng từ, không có nguồn gốc xuất xứ,... Điều tra 

khám phá 374/400 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý 542 đối tượng, trong đó, đã 

điều tra, làm rõ 18/18 vụ trọng án, bắt, xử lý 22 đối tượng… 

Qua triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, từ đó trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành 

phố tiếp tục được đảm bảo, nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội đã được giảm 

xuống, như trộm cắp tài sản, giảm 11,5%; cướp tài sản giảm 25%; chống người thi 

hành công vụ giảm 25%; cưỡng đoạt tài sản giảm 16,6%.  

Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Công an thành phố cùng các       

cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự; phối hợp triển khai thực 

hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên 

truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và vi pham pháp luật; đồng thời, triển khai đồng bộ các 

giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, thực hiện quyết liệt các cao 

điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, công tác 

quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, kịp thời ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật. 

2. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ ứng xử của  

cán bộ, công chức: 

Trong năm 2017, thành phố đã thành lập Tổ Kiểm tra đột xuất về cải cách 

hành chính (CCHC), tiến hành kiểm tra tại 28 cơ quan, đơn vị2; ngoài ra, thành 

phố cũng thành lập 02 đường dây nóng3 tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của 

người dân về công tác CCHC. Qua đó, UBND thành phố kịp thời chỉ đạo chấn 

chỉnh việc thực hiện những quy định hành chính tại các cơ quan, đơn vị như: việc 

tiếp nhận hồ sơ không ra phiếu hẹn, không thực hiện xin lỗi người dân khi hồ sơ 

trễ hẹn, công chức vắng mặt tại cơ quan không có lý do, hay đi công tác không 

ghi nhận vào lịch công tác, không đeo thẻ công chức khi thi hành công vụ và thực 

hiện nghiêm về giờ giấc làm việc, tinh thần thái độ phục vụ; nhắc nhở các đơn vị 

phải cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính, niêm yết số điện thoại đường dây 

nóng đúng quy định để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. 

                                           
2 04 sở và 02 phòng, ban, 04 bộ phận một cửa quận, huyện và 18 xã, phường, thị trấn. 
3 đã tiếp nhận và giải quyết 57 kiến nghị, phản ánh của người dân. 
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Thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa 

phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện nghiêm túc việc xử lý 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan,     

tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý 

trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục hành chính, công việc của người dân và doanh nghiệp.  

II. LĨNH VỰC KINH TẾ NGÂN SÁCH 

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ 

tái định cư 

a) Về việc xem xét, điều chỉnh giá bồi thường cho phù hợp với thực tế 

đối với các dự án trên địa bàn quận Cái Răng4, và sớm triển khai thực hiện 

để người dân yên tâm ổn định cuộc sống: Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 

để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án được UBND thành 

phố phê duyệt cho nhiều loại đất và nhiều vị trí đất khác nhau trong khu vực dự 

án theo quy định Luật Đất đai năm 2013. Việc xem xét, điều chỉnh giá đất cụ thể 

để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cũng phải được thực hiện theo đúng 

quy định; trong trường hợp khu vực dự án có thay đổi về các điều kiện về giao 

thông, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội làm ảnh hưởng đến giá đất bồi thường phải 

dựa trên cơ sở điều tra, khảo sát lại giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ 

biến trên thị trường và được thông qua Hội đồng định giá đất cụ thể xem xét 

trước khi trình UBND thành phố quyết định. Do đó, đối với từng vị trí và loại đất 

cụ thể, đề nghị cử tri liên hệ với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án 

để được xem xét giải quyết theo đúng quy định. 

b) Đối với kiến nghị của cử tri về việc hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị 

ảnh hưởng bởi dự án xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:  

- Đối với dự án xây dựng trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ   

tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng được triển khai thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành 100% vào tháng 01/2014; tổng số có 

83/109 trường hợp đủ điều kiện tái định cư theo quy định. Ngày 22/9/2014 Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã giao nền tái định cư ngoài thực 

địa cho 83 hộ tại khu tái định cư lô số 6; sau đó các hộ dân tiến hành xây dựng 

nhà tại khu tái định cư xong mới bàn giao phần nhà ở trong dự án cho chủ đầu tư 

thực hiện các hạng mục công trình theo quy hoạch nên vẫn đảm bảo thời gian cho 

các hộ dân xây dựng nhà theo quy định, do đó dự án không hỗ trợ tạm cư trong 

thời gian chờ bố trí tái định cư. Trường hợp cử tri có nhu cầu hỗ trợ tạm cư thì 

liên hệ UBND quận Cái Răng để được xem xét giải quyết theo quy định. 

- Đối với dự án đường dẫn vào trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại 

phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã được triển khai công tác chi trả bồi 

thường cho các hộ dân từ tháng 8/2016, đến nay đã hoàn thành 100%; tổng số hộ 

                                           
4 Khu dân cư Lô 5C, dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung, dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô giai đoạn 2, dự 

án Khu công nghiệp Hưng Phú 2B; Khu công nghiệp Hưng Phú 1 giai đoạn 2. 
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tái định cư 12/44 trường hợp, hiện nay đã giao nền tái định cư cho 12/12 hộ. Do 

nhu cầu mặt bằng để thi công các hạng mục công trình, Hội đồng Bồi thường và 

chủ đầu tư đã vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án bàn giao mặt bằng 

trước khi giao nền tái định cư. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã 

giao UBND quận Cái Răng rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét đối với 

các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ tạm cư theo quy định; trường hợp các hộ 

chưa nhận được hỗ trợ, đề nghị liên hệ với UBND quận Cái Răng để được xem 

xét giải quyết theo quy định. 

c) Kiến nghị của cử tri về việc xem xét điều chỉnh tăng mức bồi thường 

đối với cây trồng, vật kiến trúc cho những hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi 

các dự án: Hiện nay, quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật kiến trúc cho 

các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thành phố được UBND 

thành phố quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015. So 

với trước đây mức giá bồi thường đối với cây trồng, vật kiến trúc đã có xem xét 

điều chỉnh tăng một số loại cây ăn trái như: Sầu riêng, Xoài, Măng cụt, Vú sửa, 

Sabo,...; đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc được ban hành trên cơ sở tham 

khảo mức đầu tư bình quân chung do các cơ quan quản lý chuyên ngành công bố, 

nhằm đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất. Trong thời gian tới, UBND 

thành phố đề nghị các cơ quan có liên quan thường xuyên rà soát đơn giá bồi 

thường đối với cây trồng, nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi, xét thấy các 

mức giá bồi thường chưa phù hợp với thực tế thì kịp thời tham mưu UBND thành 

phố xem xét, quyết định.  

2. Về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

a) Về cung cấp nước sạch cho các hộ dân ấp C2 xã Thạnh Lợi, huyện 

Vĩnh Thạnh: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 

cuối tháng 10/2017, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cùng 

các đơn vị có liên quan đã hoàn thành thi công lắp đặt xong toàn bộ tuyến ống 

cấp nước phục vụ người dân ấp C2 có nước sạch sử dụng. Hiện đã có 50 hộ dân 

tham gia sử dụng nước sạch. Đối với các hộ còn lại chưa tham gia lắp đặt đồng 

hồ sử dụng nước sạch, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động các hộ dân này tham 

gia sử dụng nước sạch.  

b) Công tác quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp và tăng cường 

dự báo định hướng về sản xuất cho nông dân nhằm khắc phục tình trạng 

“được mùa, mất giá”:  

Hiện nay, UBND thành phố đã phê duyệt các quy hoạch liên quan đến lĩnh 

vực nông nghiệp5 để quản lý và định hướng phát triển các vùng sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy 

mạnh thực hiện các giải pháp tăng cường công tác dự báo, định hướng về sản 

                                           
5 Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ; Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần thơ; 

Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa 

bàn thành phố; Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030… 
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xuất cho nông dân nhằm khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá” giảm thiểu rủi 

ro, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân, cụ thể:  

- Xây dựng mở rộng diện tích vùng lúa chất lượng cao liên kết theo cánh 

đồng lớn đến năm 2020 đạt bình quân 30.000 ha/vụ. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất lúa kém hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu; từ lúa sang rau, hoa, cây 

cảnh, cây ăn trái với diện tích 5.458 ha. Xây dựng vùng rau an toàn gắn với nhu 

cầu thị trường; hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu tập thể rau an toàn; xây dựng 

chính sách gắn kết người sản xuất với các đơn vị thu mua rau an toàn. Xây dựng 

mô hình nông nghiệp đô thị, ven đô thị; phát triển vùng chuyên canh hoa kiểng 

tập trung tại Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt, Phong Điền. Phát triển vùng cây 

ăn trái đặc sản kết hợp du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền và các quận Cái 

Răng, Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt; phát triển mô hình nhà vườn trong các khu 

đô thị sinh thái, khu dân cư ven sông Hậu và các cù lao. Phát triển vùng chăn 

nuôi liên kết đảm bảo an toàn sinh học; xây dựng mô hình chăn nuôi theo tiêu 

chuẩn VietGAP; hỗ trợ xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Phát triển 

vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn chất lượng như: xây dựng và nhân rộng mô 

hình nuôi thủy sản thâm canh, chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, áp dụng 

quy trình nuôi thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an sinh 

xã hội và truy xuất được nguồn gốc. 

 - Tăng cường dự báo thông tin thị trường; thường xuyên cập nhật, đăng tải 

thông tin nông sản trên trang thông tin điện tử của ngành nông nghiệp6 và các 

phương tiện thông tin đại chúng để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. 

c) Kiến nghị của cử tri huyện Cờ Đỏ về xem xét định hướng việc thành 

lập các Hợp tác xã7 chăn nuôi phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn: 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, 

ngành nông nghiệp cùng các đơn vị có liên quan đã tổ chức các lớp tập huấn 

tuyên truyền, vận động thành lập HTX trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, kết quả như 

sau: hiện nay trên địa bàn huyện đã có 08 HTX thành lập, trong đó có 01 HTX 

chăn nuôi là HTX bò sạch tại xã Thới Hưng. Tỷ lệ HTX lĩnh vực chăn nuôi còn 

thấp, nguyên nhân là do việc liên kết tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi gặp nhiều 

khó khăn so với lĩnh vực trồng trọt, quy mô chăn nuôi của hộ dân còn nhỏ lẽ, 

phân tán, nên việc tổ chức các dịch vụ trong HTX chưa mang lại hiệu quả cao. 

Bên cạnh việc phát triển HTX để sản xuất theo hướng quy mô lớn, ngành nông 

nghiệp cũng đã vận động các hộ chăn nuôi theo hướng quy mô trang trại, với giá 

trị sản lượng hàng hóa lớn để việc liên kết tiêu thụ dễ dàng hơn, đến nay đã có 12 

trang trại chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận. 

Định hướng thời gian tới: để việc sản xuất, chăn nuôi tập trung và phù hợp 

với tình hình thực tế, UBND thành phố đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục phối 

hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn 

huyện tham gia HTX, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền người dân có 

                                           
6 Trang thông tin điện tử ngành nông nghiệp: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn/ 
7 Hợp tác xã: HTX 
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điều kiện sản xuất theo hướng quy mô trang trại, để từ đó giảm chi phí sản xuất 

trong quá trình chăn nuôi góp phần tăng lợi nhuận cho người dân. 

d) Thông tin các chính sách hỗ trợ nông dân trồng rau an toàn theo 

tiêu chuẩn VietGAP:  

Thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, UBND thành phố đã 

chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai đến người dân các chính sách hỗ trợ trong việc áp dụng các quy trình thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt, trong đó có chính sách hỗ trợ nông dân trồng rau 

an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Theo đó, Nhà nước sẽ đầu tư kinh phí về điều 

tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác 

định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất áp dụng VietGAP 

được cấp thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ không quá 50% tổng vốn đầu tư xây 

dựng, cải tạo đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ 

thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước của vùng sản xuất tập trung để phù 

hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP; hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn áp 

dụng VietGAP trong sản xuất; hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận 

đánh giá để được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn… Trên cơ sở triển khai 

thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho nông dân trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn 

VietGAP, trong năm 2017, cơ quan chức năng đã tiến hành cấp Giấy chứng nhận 

HTX rau an toàn Long Tuyền sản xuất sản phẩm rau an toàn phù hợp với Quy 

trình VietGAP với diện tích 10,22 ha, sản xuất các chủng loại Bí, dưa hấu, ớt, 

khổ qua, cà chua, dưa leo, dưa lê,... 

Trong thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tiếp tục triển 

khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng các quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất nông nghiệp. 

đ) Phản ánh của cử tri về giá heo hơi giảm mạnh trong thời gian qua, 

thành phố đã có giải pháp gì để hỗ trợ cho người chăn nuôi heo: 

Trong thời gian qua, giá heo hơi trong cả nước nói chung và tại thành phố 

Cần Thơ nói riêng có sự biến động giảm mạnh (động từ 20.000 - 26.000 đồng/kg) 

đã làm cho nhiều hộ chăn nuôi heo lỗ nặng. Tuy nhiên, giá sản phẩm thịt heo đến 

tới người tiêu dùng còn khá cao do qua nhiều khâu trung gian dẫn đến các hộ 

chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.  

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân chăn nuôi heo, UBND thành 

phố đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với ngành Công Thương, UBMTTQ 

Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện các 

giải pháp hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi heo, cụ thể: 

- Tuyên truyền, vận động các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể, trường học, 

cán bộ, công chức, viên chức,... đẩy mạnh tiêu thụ và sử dụng sản phẩm thịt heo 

trong nước. 
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- Rà soát chi phí trong các khâu nhằm giảm các chi phí trung gian, giảm sự 

chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ thịt heo.  

- Tổ chức chương trình kết nối giữa doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi, 

tăng cường thu mua để chế biến, bảo quản các sản phẩm từ thịt heo; tham gia 

chương trình bình ổn thị trường, ký kết hợp đồng tiêu thụ heo thịt với các trang 

trại chăn nuôi để tạo nguồn cung ổn định phục vụ công tác bình ổn và bảo đảm 

thu mua heo thịt cho người chăn nuôi với giá cả hợp lý; áp dụng chương trình 

giảm giá sản phẩm thịt heo đến người tiêu dùng tại các siêu thị và các cửa hàng 

tiện ích trên địa bàn. 

- Vận động các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp tại 

địa phương hỗ trợ người chăn nuôi thông qua việc giảm giá các sản phẩm do 

doanh nghiệp sản xuất như thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, ... để giúp người chăn 

nuôi duy trì ngành nghề trong thời điểm khó khăn.  

- Tuyên truyền đến người chăn nuôi ngưng tái đàn, điều chỉnh lại cơ cấu 

chất lượng đàn giống, phương thức chăn nuôi phù hợp, áp dụng các biện pháp 

chăn nuôi để tiết kiệm chi phí, hạn chế dịch bệnh cho đàn vật nuôi.  

Kết quả đạt được: tại thời điểm giá heo hơi xuống thấp từ 20.000 - 26.000 

đồng/kg nhưng Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ vẫn ký hợp 

đồng tiêu thụ heo hơi với Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ với giá cố 

định là 30.000 đồng/kg; ngoài ra các đơn vị trên địa bàn tành phố đã tổ chức 

Chương trình “Hỗ trợ hộ chăn nuôi - Trợ giá người tiêu dùng”, thu mua heo hơi 

tại địa phương với giá 30.000 đồng/kg, giá sản phẩm thịt heo đến người tiêu dùng 

từ 37.000 - 40.000đ/kg. 

 Để hạn chế tình trạng giá heo hơi thấp nhưng giá bán đến người tiêu dùng 

vẫn cao, thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện 

đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi heo theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng theo chuỗi liên kết từ sản xuất - thu mua - chế biến - bảo quản - 

tiêu thụ; từng bước chuyển dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo quy mô gia 

trại, trang trại khép kín, xa khu dân cư, kiểm soát an toàn dịch bệnh và quản lý 

môi trường; hướng dẫn các trang trại ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, quy 

trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), chăn nuôi an toàn sinh học.... nhằm 

giúp giảm giá thành sản xuất và tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi, đồng thời 

tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng;… 

e) Công tác hỗ trợ đầu tư, đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp tại các 

cánh đồng mẫu lớn và các vùng sản xuất rau màu: Thực hiện Đề án đẩy mạnh 

cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

Quyết định số 4485/QĐ-BNN-CB ngày 02/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cơ giới hóa 

sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện 

đại, phát triển dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong 

sản xuất, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng tốt 

nhu cầu về tiêu dùng, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông 
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nghiệp theo hướng bền vững; phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 15 tổ (nhóm) 

dịch vụ kỹ thuật cơ giới hóa phục vụ sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn tại 

Cờ Đỏ, Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh và 03 tổ (nhóm) dịch vụ kỹ thuật cơ giới hóa 

phục vụ sản xuất cây màu tại quận Thốt Nốt, Ô Môn và huyện Phong Điền. Theo 

đó các nhóm dịch vụ kỹ thuật trên sẽ được tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giúp tổ dịch vụ kỹ thuật có điều kiện phục vụ nông 

dân giảm công lao động chân tay, đưa cơ giới hóa trong khâu làm đất, gieo trồng 

và thu hoạch,…Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành 

khảo sát, thành lập các nhóm dịch vụ kỹ thuật cơ giới hóa và xây dựng các mô 

hình, chọn điểm trình diễn trong vụ Đông Xuân 2017-2018 làm cơ sở để tiếp tục 

triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ về tập huấn và hỗ trợ về trang thiết bị 

phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp cho các tổ dịch vụ kỹ thuật theo kế hoạch đã 

được phê duyệt. 

g) Về các điểm cung cấp lúa giống chất lượng cao: Hiện nay trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ có 83 cơ sở sản xuất và kinh doanh lúa gống, trong đó có 60 cơ 

sở8 đã được cấp mã tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cụ thể: có 09 cơ sở trên 

                                           
8 Công ty TNHH GFC - địa chỉ: 93/34, CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy; Cơ sở sản xuất lúa giống Hưng Phát - địa chỉ: xã 

Tân Thạnh, H. Thới Lai; DNTN Dịch vụ NN & Giống CT Tân Gia Phú - địa chỉ: ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, H. Vĩnh 

Thạnh; HTX Giống NN Thốt Nốt - địa chỉ: Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh, P. Thới Thuận, Q. Thốt Nốt; HTX Nông nghiệp Trung 

An - địa chỉ: 143, tổ 5, ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, H. Cờ Đỏ; Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản - địa chỉ: xã 

Thới Thạnh, H. Thới Lai; DNTN Ba Học - địa chỉ: KV Hòa Thạnh, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn; Cơ sở Hưng Thạnh - địa chỉ: 

1355, ấp Vĩnh Tiến, TT. Vĩnh Thạnh; Đại lý Vinh Phát - địa chỉ: 283A, tổ 7, KV Thới Long, P. Thới An Đông, Q. Bình Thủy; 

Viện Lúa ĐBSCL - địa chỉ: Ấp Thới Hòa B, xã Tân Thạnh, H. Thới Lai; Trần Thanh Liêm - địa chỉ: KV. Lân Thạnh 2, P. 

Trung Kiên, Q. Thốt Nốt; Lê Phước Tổng - địa chỉ: KV. Lân Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt; Hồ Văn Le - địa chỉ: KV. 

Lân Thạnh 2, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt; Bá Khem - địa chỉ: KV. Lân Thạnh 2, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt; Trại Giống NN 

H. Vĩnh Thạnh - địa chỉ: Ấp Phụng Thạnh, Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh; Công ty CP Nicotex - địa chỉ: Lô 30A, Khu CN Trà Nóc 

1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy; Nông trường Sông Hậu - địa chỉ: Xã Thới Hưng, H. Cờ Đỏ; Cơ sở sản xuất và kinh doanh lúa 

giống Cần Thơ - địa chỉ: ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, H. Thới; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Thiên Ân - địa chỉ: 

160C2/6B, KV 1, Phường An Khánh, Ninh Kiều; Chi nhánh Công ty CP SUNA tại Cần Thơ - địa chỉ: Ấp Qui Lân 7, xã Thạnh 

Quới, H. Vĩnh Thạnh; Công ty TNHH Thần Nông Việt - địa chỉ: 432A/13 - KV7, P. An Bình, Q. Ninh Kiều; HTX Hiệp Phát - 

địa chỉ: Ấp Thới Phong A, TT. Thới Lai; HTX Nông Phát - địa chỉ: 96H, KV. Thới Hòa C, P. Long Hưng, Q. Ô Môn; HTX 

Nông nghiệp Thới Bình - địa chỉ: 187, ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, H. Thới Lai; Công ty TNHH SX TM & DV Nông nghiệp 

Tiến Vinh - địa chỉ: 050A- QL 1A, P. Ba Láng, Q. Cái Răng; Công ty TNHH Sinh Hóa Cần Thơ - địa chỉ: 9/23, Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, P. An Cư, Q. Ninh Kiều; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ - địa chỉ: Ấp 1, xã Thạnh Phú, H. Cờ Đỏ; Công ty 

TNHH Nông Gia Phát - địa chỉ: 172-AB1, đường số 7, KDC Cái Sơn Hàng Bàng, P. An Bình, Q. Ninh Kiều; Công ty TNHH 

Nông Nhật - địa chỉ: 388Q2/14B, KV2, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều; Công ty TNHH Phú An Nông - địa chỉ: 30A, hẻm 4, 

đường Mậu Thân, P. Xuân Khánh,  Q. Ninh Kiều; Cơ sở sản xuất & kinh doanh lúa giống Thắng Lợi - địa chỉ: Ấp Thới Hòa B, 

xã Tân Thạnh, H. Thới Lai; Cơ sở sản xuất lúa giống Sáu Diên - địa chỉ: Ấp Thạnh Quới, xã Trung Hưng, H. Cờ; Công ty 

TNHH TM Tân Thành - địa chỉ: 3165, thị trấn Thạnh An, H. Vĩnh Thạnh; Công ty TNHH TM Tấn Hưng - địa chỉ: 2985, ấp 

Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, H. Vĩnh Thạnh; Cơ sở sản xuất lúa giống Bốn Được - địa chỉ: KV Lân Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, Q. Thốt Nốt; Cơ sở sản xuất Giống Nông Nghiệp Thốt Nốt - địa chỉ: KV Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, Q. 

Thốt Nốt; Công ty TNHH Agromax - địa chỉ: số 60 G2, tổ 8, KV 2, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều; Cty TNHH Nông Nghiệp Trí 

Tính - địa chỉ: 686 ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ; HTX Nông nghiệp Thới Tân - địa chỉ: số 19, ấp Đông Hòa A, 

xã Thới Tân, H. Thới Lai; Doanh nghiệp tư nhân Chữ Tín - địa chỉ: KV Phú Lộc 3, phường Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt; Công ty 

TNHH MTV Giống cây trồng BM - địa chỉ: KV Lân Thạnh 2, phường Trung Kiến, Q. Thốt Nốt; Cửa hàng VTNN Dũng Thi - 

địa chỉ: ấp Thạnh Quới 1, xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ; Cơ sở sản xuất và kinh doanh lúa giống Phụng Thạnh - địa chỉ: 2533, 

QL 80, ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, H. Vĩnh Thạnh; Công ty Cổ phần Hạt giống TSC - địa chỉ: 1D, Phạm Ngũ Lão, P. 

Thới Bình, Q. Ninh Kiều; Viện Nghiên Cứu phát triển ĐBSCL - địa chỉ: Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều; Cơ sở sản 

xuất lúa giống Đạt Nông - địa chỉ: KV Lân Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt; HTX Nông nghiệp Thanh Phong - địa chỉ: ấp 

Thới Phong A, TT.Thới Lai, H. Thới Lai; Cửa hàng VTNN Chín Nào - địa chỉ: Ấp Thạnh Quới 1, xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ; 

HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng - địa chỉ: ấp Trường Khương A, xã Trường Xuân B, H. Thới Lai; HTX Tân An Hưng - địa chỉ: 

Tổ 7, KV Tân An, P. Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt; Hộ kinh doanh Đông Nam - địa chỉ: KV Lân Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt 

Nốt; Hộ kinh doanh Út Phuông - địa chỉ: ấp Thới Hòa C, xã Thới Xuân, H. Cờ Đỏ; Công ty Cổ phần BVTV Phạm Nhật Minh - 

địa chỉ: số 42, đường B9, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, Q. Cái Răng; Công ty TNHH MTV TM DV Nam Minh Phát - 

địa chỉ: 4852, quốc lộ 80, ấp Phụng Quới B, thị trấn Thạnh An, H. Vĩnh Thạnh; CSSX lúa giống Thanh Trúc - địa chỉ: Ấp 

Trung Thạnh, xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ; CSSX lúa giống Sáu Tường - địa chỉ: Ấp 6, xã Thạnh Phú, H. Cờ Đỏ; CSSX lúa 

giống Tín Nông - địa chỉ: KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, Q. Thốt Nốt; Hộ kinh doanh Hoàng Mỹ - địa chỉ: số 474, KV 

Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, Q. Thốt Nốt; Công ty TNHH SX lúa giống Thiện Khanh - địa chỉ: đường Sĩ Cuông, ấp Thạnh 

Lợi 2, xã Trung An, H. Cờ Đỏ; Công ty TNHH MTV Hữu Đặng - địa chỉ: số 129, ấp Tân Hưng, xã Thạnh Lộc, H. Vĩnh Thạnh. 
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địa bàn quận Ninh Kiều; 2 cơ sở trên địa bàn quận Cái Răng; 3 cơ sở trên địa bàn 

quận Bình Thủy; 2 cơ sở trên địa bàn quận Ô Môn; 14 cơ sở trên địa bàn quận 

Thốt Nốt; các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh có 10 cơ sở/huyện. 

h) Về việc bàn giao hệ thống các đập tại huyện Phong Điền đã hoàn 

thành đầu tư đưa vào sử dụng về địa phương quản lý: Tiểu dự án Đê bao bảo 

vệ vườn cây ăn trái thành phố Cần Thơ tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền được 

Trung ương hỗ trợ đầu tư với mục tiêu xây dựng hệ thống chống ngập, tiêu thoát 

nước phục vụ cho khoảng 500ha vườn cây ăn trái, vùng lúa cao sản trên địa bàn. 

Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo quy định phân cấp quản 

lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì đối 

với hệ thống cống, đê bao Tiểu dự án trên do Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo 

phát huy hiệu quả để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vùng dự án. 

3. Về Tài nguyên - Môi trường 

a) Công tác quản lý, khai thác tài nguyên cát, không để xảy ra tình 

trạng sạt lở bờ sông: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thì hiện nay 

trên địa bàn thành phố chỉ còn Công ty Cổ phần An Lạc được phép khai thác mỏ 

cát tại Phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt với công suất khai thác 480.000m3/năm. 

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

cùng với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra hoạt động khai 

thác cát nhằm kiểm soát việc khai thác cát phải nằm trong phạm vi mỏ cát được      

cấp phép; đồng thời tổ chức nhiều cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của 

người dân để tăng khoảng cách khai thác cát xa bờ so với Giấy phép được cấp, 

không để xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, góp phần ổn định an ninh trật tự tại khu 

vực mỏ cát đã cấp phép. Mặt khác, để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, các cơ 

quan chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra và đã bắt giữ, xử lý 02 xà lan 

khai thác cát không phép trên địa bàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy và phường 

Phước Thới, quận Ô Môn. Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên 

và Môi trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời tham mưu UBND thành 

phố xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng quy định. 

b) Về tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực xây dựng trước tình trạng giá 

cát tăng cao: Từ thực tế trong việc khai thác cát san lấp trên địa bàn thành phố là 

không đủ để đáp ứng nhu cầu san lấp các công trình (ước tính trên 4,1 triệu 

m3/năm) trên địa bàn nên phải mua, vận chuyển từ các tỉnh bạn như An Giang, 

Đồng Tháp,... và giá cát biến động lớn, có thời điểm tăng khoảng 200%. Do đó, 

UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND 

thành phố báo cáo Bộ ngành Trung ương xem xét có giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho lĩnh vực xây dựng trong tình hình giá cát tăng đột biến và nguồn cung còn 

hạn chế; đồng thời giao Sở xây dựng tiếp tục nghiên cứu các nguyên vật liệu thay 

thế cát xây dựng và các giải pháp thiết kế nâng cao nền công trình, hạn chế sử 

dụng cát san lắp nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ, bền vững và hiệu quả sử dụng 

nhằm giảm áp lực lên nguồn cung từ tài nguyên cát.  
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c) Về kiến nghị nâng mức giá đất đường Lê Lợi bằng với đoạn đường 

trước khách sạn Mường Thanh (4.000.000đ/m2): Hiện nay mức giá đất đường 

Lê Lợi (đoạn Trần Văn Khéo - Khách sạn Victoria) được UBND thành phố quy 

định là 6 triệu đồng/m2 đối với đất ở, so với thời điểm năm 2012 thì mức giá đất 

đoạn đường trên đã được điều chỉnh tăng thêm 2,75 triệu đồng/m2.  

d) Kiến nghị sớm ban hành giá đất tại tuyến tránh Thốt Nốt (đoạn từ 

phường Trung Kiên đến phường Thới Thuận): Tiếp thu ý kiến của cử tri, 

ngày 10/11/2017, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-

UBND điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015-2019), trong đó có 

bổ sung quy định giá đất tuyến tránh Thốt Nốt, đoạn từ phường Trung Kiên đến 

phường Thới Thuận. 

đ) Kiến nghị của cử tri về việc xây dựng các kịch bản cụ thể để kịp 

thời ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu: Thành phố Cần Thơ được đánh 

giá là một trong năm thành phố sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. 

Những năm gần đây, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được xác định 

là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Từ những thực trạng ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra, UBND thành phố đã xây dựng 

năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích 

ứng với biến đổi khí hậu thông qua các văn bản chỉ đạo, đồng thời xây dựng các 

kịch bản biến đổi khí hậu, triển khai các dự án, chương trình và các giải pháp chủ 

động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cụ thể: 

ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 08/05/2015 phê duyệt Kế hoạch 

hành động ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2030; chỉ 

đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường khả 

năng phòng tránh, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và cập nhật Kịch bản 

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa 

bàn thành phố. 

e) Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dân cư do 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 586 và Công ty cổ phần Đầu tư và xây 

dựng số 8 làm chủ đầu tư: Đối với các trường hợp các hộ dân chưa nhận được 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dân cư do Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng 586 và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 8 làm chủ đầu tư, cử tri đến 

liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến 

việc mua nhà, đất trong dự án đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ 

đầu tư; trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà 

Giấy chứng nhận đang thế chấp tại tổ chức tín dụng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ mời chủ đầu tư và đề nghị thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với      

tổ chức tín dụng để chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất cho cử tri đúng theo 

quy định. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Về Y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm 

a) Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm: 
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Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo của các sở, ban, ngành 

và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện đồng bộ    

các giải pháp tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời   

tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực 

phẩm, kết quả như sau: Các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành các cấp đã tổ 

chức thanh tra, kiểm tra tại 7.631 cơ sở, qua đó phát hiện 1.048 cơ sở vi phạm, 

trong đó nhắc nhở 968 cơ sở, cảnh cáo 01 cơ sở, xử lý phạt tiền 79 cơ sở với tổng 

số tiền phạt trên 363 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm      

vệ sinh, an toàn thực phẩm, UBND thành phố đề nghị các cơ quan có liên quan 

tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các cơ sở        

sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định về     

an toàn thực phẩm; tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm đảm bảo không để 

xảy ra tình trạng thực phẩm không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; quan tâm công tác đào tạo, tập huấn cho 

đội ngũ cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm và tiếp tục đầu tư nâng cấp 

các thiết bị để tiến hành kiểm tra xét nghiệm nhanh tại hiện trường; luôn luôn 

lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý, phản ánh của người dân liên quan đến các 

vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm để kịp xử lý các vấn đề phát sinh. 

Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm cử tri có thể phản ánh 

qua đường các dây nóng: 02923.894.556 (Ngành Y tế:); 02923.734.741 (Ngành 

Công Thương); 02923.817.921 (Ngành Nông nghiệp).  

b) Kiến nghị của cử tri về việc điều chỉnh những bất cập trong thủ tục 

chuyển viện: Theo báo cáo của ngành y tế, hiện nay ngành đang thực hiện việc 

đơn giản hóa các quy định về khám, chữa bệnh, chuyển tuyến và thanh toán 

BHYT. Việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT và chuyển tuyến BHYT 

được thực hiện theo Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, ngoài ra ngành y tế 

không quy định thêm các yêu cầu khác. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành 

phố đề nghị Sở Y tế tiếp tục rà soát để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp chưa 

thực hiện theo quy định, gây khó khăn cho người bệnh khi thực hiện các thủ tục 

chuyển viện.   

c) Công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo 

hiểm y tế (BHYT): 

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám chữa bệnh, 

trong thời gian qua, ngành y tế đã đẩy mạnh cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, 

từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và hiện đại; áp dụng công nghệ 

thông tin trong khám, chữa bệnh và thanh toán điện tử qua Cổng giám định 

BHYT; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, cải thiện 

chất lượng phục vụ người bệnh, giảm thời gian chờ khám, giảm bớt các thủ tục 

khám chữa bệnh, chuyển tuyến và đặc biệt là thông tuyến tại tuyến huyện và trạm 

y tế, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, qua đó giúp người bệnh lựa chọn bệnh 

viện có chất lượng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. 
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Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị ngành Y tế tiếp tục quan tâm 

triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác khám, chữa bệnh, 

nhất là cho người có thẻ BHYT; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ,       

viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các quy định về y đức; đổi mới   

toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 

người bệnh. 

d) Về đề nghị tăng danh mục thuốc BHYT ở các trạm y tế: Danh mục 

thuốc tại các trạm y tế được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, đủ để đáp ứng 

cấp cứu và điều trị các bệnh thường gặp tại địa phương. Hiện nay, hầu hết các 

trạm y tế chưa có khả năng thực hiện các thuốc điều trị chuyên sâu, vượt tuyến 

mà chỉ cấp cứu ban đầu và điều trị các bệnh thường gặp. Do đó, đối với các 

trường hợp vượt khả năng điều trị của trạm y tế, người bệnh nên đến khám và 

điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện mà không cần thủ tục chuyển tuyến để 

được điều trị với loại thuốc phù hợp hơn. 

đ) Phản ánh của cử tri về việc trạm y tế phường không có thuốc để cấp 

cho bệnh nhân tâm thần: Theo báo cáo của Sở Y tế, lượng thuốc điều trị động 

kinh và tâm thần phân liệt năm 2016 giảm do nguồn kinh phí từ Trung ương dùng 

cho mua thuốc tâm thần giảm nhiều so với năm 2015. Để đảm bảo bệnh nhân có 

thuốc điều trị, đầu năm 2017, Sở Y tế đã yêu cầu các trạm y tế hướng dẫn bệnh 

nhân chuyển tuyến đến Bệnh viện Tâm thần để được cấp thuốc thay thế trong 

thời gian thuốc chưa về kịp; đồng thời tham mưu UBND thành phố kịp thời cấp 

kinh phí từ ngân sách địa phương để mua thuốc bổ sung; đến nay thì nguồn thuốc 

đã được mua đầy đủ và phân phối đến các trạm y tế để cấp miễn phí cho       

người bệnh. 

e) Kiến nghị của cử tri huyện Thới Lai về việc tăng cường đội ngũ y 

bác sĩ về công tác tại Trung tâm Y tế huyện: Theo báo cáo của Sở Y tế đầu 

năm 2016, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 

bệnh viện đa khoa huyện và trung tâm y tế huyện; do đó Sở Y tế đã chỉ đạo Trung 

tâm Y tế huyện tận dụng thế mạnh nguồn lực hiện có để đáp ứng nhu cầu khám, 

chữa bệnh của nhân dân. Hiện nay Sở Y tế đã có kế hoạch bổ sung các bác sỹ 

đang được đào tạo theo địa chỉ về công tác tại đơn vị. 

g) Kiến nghị của cử tri về việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ 1 

lần/năm cho người tham gia BHYT: Luật BHYT quy định các trường hợp 

khám sức khỏe, khám sức khỏe tổng quát định kỳ không thuộc phạm vi thanh 

toán của quỹ BHYT,... Do đó khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người có 

thẻ BHYT nên đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán, phát hiện bệnh sớm để 

điều trị kịp thời; các chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 

BHYT. 

h) Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho những người công tác ở các 

Hội: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp 

các địa phương và đơn vị có liên quan rà soát các quy định hiện hành về hỗ trợ 

mua bảo hiểm y tế cho những người làm công tác Hội, kết quả như sau: hiện nay 

chưa có quy định về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho những người làm công tác 
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Hội ở cơ sở; tuy nhiên các địa phương đã vận động những người làm công tác 

Hội mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.  

2. Về Giáo dục - Đào tạo 

a) Kiến nghị mở rộng thêm nhiều lớp học bán trú đối với cấp Tiểu học: 
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017, toàn thành phố 

có 53 trường tiểu học tổ chức dạy bán trú, trong đó chủ yếu thuộc quận Ninh 

Kiều (22 trường), Bình Thủy (11 trường), Cái Răng (03 trường). Tiếp thu ý kiến 

của cử tri, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị 

tăng tỷ lệ tổ chức học 2 buổi/ngày, trên cơ sở đó khuyến khích các trường tiểu 

học căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị để tổ chức hoạt động 

dạy bán trú.  

b) Kiến nghị về giải pháp tháo gỡ việc quy định học đúng tuyến trong 

trường hợp nhà gần trường tại khu vực giáp ranh giữa các phường thì được 

học ở các trường nào gần nhà nhất: Trong nhiều năm qua, khi triển khai Kế 

hoạch tuyển sinh đầu cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

thực hiện việc tuyển sinh một cách linh hoạt, hợp lý tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho việc đi lại, học tập của học sinh ở vùng giáp ranh giữa các địa phương. Thời 

gian tới, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển sinh của các đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho các học sinh đi học. Các phản ánh cụ thể, cử tri có thể liên hệ       

trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, giải quyết thỏa đáng. 

c) Kiến nghị của cử tri về việc xem xét nên điều chỉnh mức tăng học 

phí phù hợp: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2015-2016 

đến năm học 2020-2021, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được HĐND thành phố quy định với 

mức học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm 

do ngành Thống kê thông báo nhưng không vượt quá mức khung học phí đối với 

chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập 

năm học 2015 - 2016. Căn cứ số liệu chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân năm 

2016 do ngành Thống kê công bố thì mức học phí năm 2017-2018 sẽ được điều 

chỉnh tăng 4,35% so với năm học 2016-2017. Như vậy, theo lộ trình, mức học phí 

năm học 2017-2018 tăng không đáng kể so với mức học phí năm học 2016-2017 

và phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số người dân địa phương. 

d) Kiến nghị của cử tri huyện Cờ Đỏ về việc xem xét không tính lãi 

suất đối với tiền vay của học sinh, sinh viên: Theo quy định của Chính phủ và 

Ngân hàng Chính sách xã hội thì hiện nay học sinh, sinh viên được vay vốn học 

tập với lãi suất bằng lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo là 0,55%/tháng. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố 

Cần Thơ sẽ kiến nghị cấp trên để xem xét. Đối với các ý kiến còn vướng mắc của 

cử tri có liên quan đến chính sách tín dụng ưu đãi, cử tri có thể xem thông tin 

công khai tại các Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội đặt tại trụ sở 

UBND xã, phường, thị trấn hoặc liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội thành phố, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

quận, huyện để được xem xét, giải quyết thỏa đáng. 



 14 

đ) Phản ánh của cử tri về hiện tượng sách giáo khoa cùng loại nhưng 

do nhiều nhà xuất bản in ấn và phát hành tràn lan trên thị trường: Vấn đề 

này, UBND thành phố xin thông tin như sau: hiện nay, sách giáo khoa chính 

thống trên thị trường chỉ do Nhà xuất bản Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phát hành và được bán theo giá bìa; tùy thuộc vào cửa hàng hoặc đại lý bán 

sách thì giá bán sẽ được giảm từ 5-10%. 

3. Về Văn hóa, Thông tin - Truyền thông 

a) Công tác kiểm tra các thông tin để kịp thời ngăn chặn các thông tin 

sai lệch và cung cấp thông tin chính thống về thành phố Cần Thơ: Theo báo 

cáo Sở Thông tin và Truyền thông, hằng ngày các thông tin trên báo giấy và báo 

điện tử về thành phố Cần Thơ đều được Sở thu thập, điểm báo; qua đó đánh giá, 

phân loại về các tin bài, báo cáo nhanh với lãnh đạo thành phố để kịp thời chấn 

chỉnh các thông tin sai lệch và ngăn chặn các nội dung đăng tin chưa chính thống 

nhằm tạo hình ảnh đẹp về thành phố Cần Thơ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý 

báo chí trên địa bàn, UBND thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các thông tin 

trên các trang mạng xã hội để kịp thời có giải pháp nhằm định hướng hoặc xử lý 

đối với các thông tin sai lệch, chưa chính xác. 

b) Về công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động quảng cáo ngoài trời 

trên địa bàn thành phố: Thời gian qua, một số bảng hiệu, bảng quảng cáo đặt 

tại các tuyến đường của các tổ chức, cá nhân cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành 

phố chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về viết và đặt bảng hiệu, 

cũng như các quy định an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy,... Từ đầu năm đến 

nay, các cơ quan chức năng đã tổng kiểm tra 690 cơ sở; qua đó phát hiện 07 cơ sở 

vi phạm, phạt tiền trên 62 triệu đồng; nhắc nhở, chấn chỉnh 575 cơ sở; đồng thời 

tháo dỡ các băng rôn tuyên truyền, quảng cáo bị hư hỏng, treo trên cây xanh, hết 

thời hạn không tự tháo dỡ,... Trong thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, 

hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động quảng cáo 

ngoài trời; tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động 

quảng cáo trên địa bàn theo quy định hiện hành. 

c) Kiến nghị của cử tri về việc tăng thời lượng phát sóng chuyên mục 

“Tin nóng 24h” trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ: 

Theo báo cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, từ ngày 

02/11/2015, Tin nóng 24h phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút hàng ngày được Đài 

mua bản quyền chương trình từ Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty 

TNHH Quảng cáo thương mại Sen vàng phối hợp thực hiện. Đài Phát thanh và 

Truyền hình thành phố Cần Thơ xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên 

hiện nay nguồn kinh phí của Đài còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tăng thời 

lượng phát sóng phục vụ nhu cầu của bạn xem đài. 

d) Kiến nghị của cử tri về việc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng 

cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh 

đô thị: Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị là một trong những hoạt 
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động thường thường xuyên được UBND thành phố đưa vào Chương trình công 

tác hàng năm, hàng quý để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực 

hiện; trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng 

cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị 

thông qua chương trình văn nghệ tuyên truyền, lắp đặt các panô, băng rôn tuyên 

truyền trên các tuyến đường, biên soạn và phát hành các tấm poster và tờ gấp 

tuyên truyền về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ 

quan đô thị tại các địa bàn trên địa bàn9;... Trong thời gian tới, UBND thành phố 

giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa 

phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn 

minh đô thị” trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020; trong đó tập trung 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành 

vi vi phạm nơi công cộng bằng các hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với 

tình hình thực tế địa phương; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, lồng 

ghép vào Phong trào “Toàn dân đăng ký xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh 

đô thị” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;… 

đ) Kiến nghị của cử tri về việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng 

cao ý thức của nhân dân và khách du lịch trong việc bảo tồn Di tích Văn hóa 

Chợ Nổi Cái Răng: Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân và 

khách du lịch trong việc bảo tồn Di tích Văn hóa Chợ Nổi Cái Răng là một trong 

những hoạt động được UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành, các 

cấp tổ chức triển khai thực hiện. Trong năm 2017, thành phố đã thực hiện 2.500 

tờ gấp và 04 cuộc tuyên truyền về công tác tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo 

tồn, phát huy chợ nổi Cái Răng; tổ chức 02 lớp tập huấn cho các người dân tại 

quận Cái Răng, trong đó, lồng ghép nội dung tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi 

trường, xử lý rác thải, kỹ năng giao tiếp văn hóa văn minh, không chèo kéo khách 

và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn minh cho khách du lịch 

Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh hơn nữa Công tác tuyên truyền, 

nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo tồn Di tích Văn hóa Chợ Nổi Cái 

Răng, không để tình trạng chèo kéo khách du lịch, xả rác trên sông gây ảnh 

hưởng đến môi trường. 

e) Kiến nghị của cử tri về việc đảm bảo an toàn của các trò chơi cảm 

giác mạnh tại Khu vui chơi, giải trí Miền Tây: Theo báo cáo của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, khu vui chơi thiếu nhi công viên văn hóa Miền Tây hoạt 

động từ 16 giờ 30 phút đến 22 giờ mỗi ngày, với 25 trò chơi giải trí trong đó có 

05 trò chơi cảm giác mạnh như: xe điện đụng, đu quay dây, đĩa bay, tàu lượn 3 

                                           
9 Tổ chức 18 buổi chương trình văn nghệ tuyên truyền tại 09 quận, huyện; tổ chức 54.470 cuộc tuyên truyền về xây dựng nếp 

sống văn hóa - văn minh đô thị về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các địa bàn 

dân cư, trường học, chợ, cơ quan, doanh nghiệp, bến xe, bến tàu du lịch, bến tàu khách... với có 4.178.687 lượt người tham dự; 

tổ chức cho hơn 15.750 đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông; phát hành hơn 340.682 tờ 

gấp, tờ rơi tuyên truyền về nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; 11.800 cuốn tài liệu về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 

đường bộ; tổ chức cho 24.213 hộ kinh doanh, buôn bán ký cam kết không vi phạm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép 

để sử dụng ngoài mục đích giao thông; thực hiện 443 pa-nô tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; lắp 

đặt 84 bảng pa-nô cuộn tuyên truyền về trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh 

quan đô thị…. 
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vòng xoắn và thảm bay. Các loại hình vui chơi giải trí tại đây đều được cơ quan 

chức năng kiểm tra và chứng nhận về kỹ thuật. Mỗi loại hình vui chơi giải trí đều 

có một nhân viên phụ trách, vận hành và hướng dẫn cho khách về nội quy, quy 

định nhằm đảm bảo an toàn cho người chơi. Định kỳ 06 tháng/01 lần, chủ đầu tư 

khu vui chơi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị; riêng đối với các dụng cụ 

phục vụ vui chơi, giải trí được chủ cơ sở tổ chức vệ sinh hàng ngày. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kịp 

thời nhắc nhở các Khu vui trơi giải trí phải thực hiện việc kinh doanh đúng quy 

định, đảm bảo an toàn cho người chơi. 

4. Về Lao động - Thương binh và Xã hội  

a) Thông tin về việc đào tạo nghề cho các thanh niên sau khi hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn 

thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội: 

Theo quy định của Chính phủ, thì các thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện tham gia đào tạo nghề trình 

độ sơ cấp được cấp thẻ đào tạo nghề có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ 

sở và có giá trị sử dụng trong 01 năm kể từ ngày cấp; trường hợp tham gia đào 

tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thì được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập và vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp cao đẳng theo quy 

định hiện hành. Do đó cơ hội để các thanh niên tham gia đào tạo nghề sau khi 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự là rất lớn với nhiều ngành nghề đa dạng, vì thế các 

đối tượng xuất ngũ khi về địa phương nên liên hệ với các trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để được tư vấn đầy đủ, tránh 

việc học nghề theo xu hướng mà không xác định rõ được năng lực của bản thân 

và không phù hợp với nhu cầu của xã hội đang cần. 

Thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội phối hợp với các địa phương và đơn vị có tiên quan tiếp tục triển khai đến các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tư vấn học 

nghề đến các đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công 

an, thanh niên tình nguyện; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về nhu cầu 

lao động để làm cơ sở cho các đối tượng này có sự lựa chọn ngành nghề học phù 

hợp để sau khi học xong ra trường có việc làm ổn định. 

b) Kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Thạnh về việc bố trí kinh phí để 

vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Tiếp thu ý kiến của cử tri, 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 

về việc giao và ứng trước kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách 

mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ. Trong đó huyện Vĩnh Thạnh được đề nghị xây dựng mới 10 căn nhà và sửa 

chữa 8 căn nhà với tổng vốn là 560 triệu đồng. 

5. Về Tôn giáo 

Kiến nghị của cử tri phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt về xem xét, 

giải quyết cấp lại tên hiệu Chùa Thuận Hòa Tự: Theo báo cáo của các cơ quan 
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chức năng về kết quả xác minh, làm rõ nguồn gốc và các nội dung liên quan đến 

việc cấp lại tên hiệu Chùa Thuận Hòa Tự là chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết 

do chưa đủ các yếu tố để xác định có Thuận Hòa Tự trên địa bàn quận Thốt Nốt.    

IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1. Về Giao thông 

a) Công tác sửa chữa đầu Lộ Vòng Cung tiếp giáp với Quốc lộ 91: theo 

báo cáo của Sở Giao thông vận tải, hiện nay vị trí này đã được sửa chữa đảm bảo 

an toàn giao thông. 

b) Kết quả sửa chữa tuyến đường Bốn tổng - Một ngàn: Hiện nay,      

Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành việc sửa chữa mặt đường tỉnh 919, đoạn từ 

đầu tuyến giao với Quốc lộ 80 đến cầu Thị Đội Trân Hai và đang tiếp tục sửa 

chữa, đảm bảo giao thông đoạn từ cầu Thị Đội đến ranh tỉnh Hậu Giang trong 

năm 2017. 

2. Về Phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

a) Phản ánh cử tri về đường số 10, số 11 Khu tái định cư Trung tâm 

Văn hóa Tây Đô - giai đoạn 1 không có điện, mùa mưa nước rút chậm và bị 

ngập, nghẹt: Theo báo cáo của UBND quận Cái Răng, hiện nay quận đã triển 

khai thực hiện đấu nối hệ thống điện chiếu sáng và nạo vét hệ thống cống 2 tuyến 

đường nêu trên trong tháng 11/2017 và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 

12/2017. 

b) Thông tin về dự án Khu tái định cư Cái Sơn - Hàng Bàng: Dự án 

hiện nay do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát làm chủ đầu tư gồm 

02 khu: khu A với diện tích 19,28ha và khu B vơi diện tích 12,31ha. 

- Tiến đô thực hiện khu A: Công ty đã thực hiện bàn giao hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật cho UBND quận Ninh Kiều quản lý.  

- Tiến độ thực hiện Khu B: Công ty đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 

100%, hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đã bàn giao hạng mục cấp điện, 

cấp nước cho địa phương quản lý; riêng hạ tầng xã hội Công ty đang thực hiện 

đầu tư xây dựng. UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị có liên 

quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư các hạng mục 

còn lại của dự án theo đúng tiến độ để bàn giao cho địa phương quản lý. 

c) Kiến nghị của cử tri về việc đề nghị chủ đầu tư dự án Trường Đại 

học FPT làm đường dân sinh (khu vực Bình Thường B, phường Long 

Tuyền) khi dự án được hoàn thành: The báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

dự án Tổ hợp Phân hiệu trường Đại học FPT tại Cần Thơ và Công viên Phần 

mềm FPT Cần Thơ sẽ được chủ đầu tư triển khai giai đoạn 1 xây dựng Khu công 

viên phần mềm FPT Cần Thơ từ năm 2017 - 2019. Hiện nay Nhà đầu tư đang lập 

các thủ tục đầu tư theo quy định và các sở ngành đang xem xét. Sau khi thực hiện 

xong các thủ tục đầu tư, Nhà đầu tư khởi công xây dựng dự án theo tiến độ,     

quy hoạch được duyệt trong đó đường dân sinh hiện hữu được nâng cấp thành 

con đường hoàn chỉnh. 



 18 

3. Về Quy hoạch đô thị 

a) Thông tin về dự án khu đô thị tái định cư An Bình: Dự án này được 

UBND thành phố giao UBND quận Ninh Kiều triển khai lập quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang thực hiện khảo sát hiện 

trạng các công trình, hạng mục có dân dự kiến di dời vào Khu Tái định cư An 

Bình. Tiến độ thực dự án như sau: dự kiến sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trong năm 2017 làm cơ sở tiến hành triển khai công tác 

giải phóng mặt bằng; tháng 4/2018, hoàn thành phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật -   

Dự toán; tháng 7/2019 hoàn thành xây dựng hạ tầng Khu Tái định cư An Bình. 

b) Thông tin về Khu Công nghiệp Trà Nóc 2: Khu Công nghiệp Trà Nóc 

2 được UBND thành phố giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công 

nghiệp Cần Thơ làm chủ đầu tư với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 157ha, 

hiện nay chủ đầu tư cơ bản đã cơ bản thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng và 

đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, đã lấp đầy 97% diện tích đất công 

nghiệp. Tuy nhiên, đến nay còn một số hộ ở Rạch Cái Chôm chưa thực hiện di 

dời bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng đang xem xét giải quyết vấn đề tái 

định cư cho các hộ dân này theo đúng quy định. 

c) Thông tin về quy hoạch làng Đại học ở phường Long Tuyền, quận 

Bình Thủy: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu các trường đại 

học và giáo dục chuyên nghiệp thành phố Cần Thơ tại phường Long Tuyền, quận 

Bình Thủy được UBND thành phố phê duyệt năm 2010 và đến nay đồ án này vẫn 

còn hiệu lực thi hành. Đây là đồ án được lập để nhà nước quản lý, tạo lập môi 

trường hoạt động giáo dục đa ngành, tiện nghi, mang lại hiệu quả chung của 

thành phố. Từ khi quy hoạch được duyệt, thành phố đã thống nhất chủ trương bố 

trí các trường vào đầu tư xây dựng như Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, 

Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học kỹ thuật - công nghệ Cần 

Thơ, Trường Cao đẳng Y tế... Hiện nay, một số trường đang lập hồ sơ, thủ tục để 

triển khai thực hiện và một số trường sẽ đầu tư sau năm 2020. 

d) Thông tin về Dự án Khu dân cư 91B: Dự án Khu dân cư 91B, được 

UBND thành phố giao Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư 

gồm 2 giai đoạn thực hiện, cụ thể: 

 - Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 có quy mô diện tích 27,82ha, đến nay đã giải 

phóng mặt bằng 27,44ha, chiếm tỷ lệ 98,63% diện tích toàn dự án, các hạng mục 

hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư đạt khoảng 98,63%. Công ty đang tiếp tục thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; tiến hành đầu tư xây dựng các 

hạng mục cơ sở hạ tầng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2018.  

- Giai đoạn 3 có quy mô diện tích 28,69ha, diện tích đất giải phóng mặt 

bằng là 17,96ha. đến nay đã giải phóng mặt bằng 11,17ha, chiếm tỷ lệ 62,22% 

trên tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng và đang tiếp tục thực hiện giải 

phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và bàn giao 

cho địa phương quản lý theo quy định, dự kiến hoàn thành cuối quý IV/2020. Tuy 

nhiên, qua rà soát phần diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng khoảng 6,75ha 

(chiếm tỷ lệ 37,58%). Do đó, để đảm bảo kết nối đồng bộ với giai đoạn 1 và giai 
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đoạn 2, Sở Xây dựng kiến nghị Công ty khẩn trương thực hiện để hoàn thành dự 

án giai đoạn 3 trong năm 2018. 

4. Về Môi trường 

a) Công tác kiểm tra và xử lý đối với các phương tiện vận chuyển   

gia súc, gia cầm gây mùi hôi, ô nhiễm không khí, mất vệ sinh khi lưu thông 

trên đường: 

Theo báo cáo của Công an thành phố, trong năm 2017, đã phát hiện, xử 

phạt vi phạm hành chính 289 vụ vi phạm quy định của pháp luật về môi trường 

và an toàn thực phẩm với số tiền trên 10 tỷ đồng; trong đó đã xử lý 29 phương 

tiện vận chuyển sản phẩm động vật không giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, 

không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển 

hàng hóa để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông, gây mùi hôi, ô 

nhiễm, mất vệ sinh khi lưu thông trên đường…; buộc tiêu hủy các hàng hóa, sản 

phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, UBND thành phố đề nghị Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,     

tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn 

thực phẩm; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác thanh kiểm 

tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm, 

nhất là trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, kiểm soát, giết mổ và vệ sinh thú y. 

b) Về việc kiểm tra và khắc phục tình trạng khói, bụi và mùi hôi phát 

tán ra ngoài của Nhà máy xử lý chất thải rắn: 

Qua phản ảnh của cử tri, trong tháng 5/2017, UBND thành phố đã chỉ đạo 

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan có liên quan đã tiến hành thanh 

tra tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thuộc Công ty TNHH MTV ECOTECH Cần 

Thơ. Qua đó cho thấy có 2/4 thông số vượt nồng độ cho phép gồm: nhiệt độ vượt 

1,26 lần và hàm lượng CO vượt 2,69 lần. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, 

Đoàn thanh tra đã yêu cầu Công ty phải kiểm tra lại hệ thống xử lý khí thải và 

khắc phục ngay các thông số môi trường vượt quy chuẩn cho phép và thực hiện 

nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường. Đến nay, Công ty đã thực hiện 

khắc phục xong các kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty để kịp thời 

nhắc nhở, chấn chỉnh khi có dấu hiệu gây ô nhiễm, không để ảnh hưởng đến cuộc 

sống của người dân xung quanh. 

B. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN 

CHỨC NĂNG XEM XÉT, GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI  

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 
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Về đề nghị nâng mức hỗ trợ cho các địa phương để duy trì lực lượng 

tuần tra canh gác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên     

địa bàn và chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho Ban bảo vệ dân phố 

phường: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn đưa các nội dung trên vào xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 

10/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND thành phố quy định về số lượng, 

chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách 

phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của 

các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực. Hiện nay, cơ quan soạn thảo đã xây dựng hoàn 

chỉnh dự thảo nghị quyết, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách 

quan nên tại kỳ họp lần này, UBND thành phố chưa thể trình HĐND thành phố 

xem xét quyết nghị đối với nghị quyết này, cụ thể: ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ có 

Công văn số 4307/BNV-CQĐP về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; 

ngoài ra tại Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

có những vấn đề phát sinh liên quan đến các hoạt động chuyên trách cấp xã, ấp, 

khu vực. Do đó để đảm bảo sự phù hợp với các quy định mới khi Trung ương ban 

hành, UBND thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi và kịp thời tham mưu UBND 

thành phố trình HĐND thành phố theo đúng quy định. 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ, NGÂN SÁCH 

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ 

tái định cư 

a) Về phân cấp cho quận, huyện thẩm định thiết kế, dự toán đối với 

các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (hiện nay thành phố đang 

phân cấp cho quận, huyện các dự án có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng): 

UBND thành phố xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời giao Sở Xây 

dựng phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố tổ 

chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2016 về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có 

tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng trong quý II/2018. Trên cơ sở đó, UBND thành 

phố sẽ xem xét nâng tổng mức đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế của từng 

địa phương và theo đúng với các quy định hiện hành. 

b) Kiến nghị của cử tri về việc xem xét điều chỉnh tăng mức bồi thường 

đối với cây trồng, vật kiến trúc cho những hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi 

các dự án: Hiện nay, quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật kiến trúc cho 

các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thành phố được UBND 

thành phố quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015. So 

với trước đây mức giá bồi thường đối với cây trồng, vật kiến trúc đã có xem xét 

điều chỉnh tăng một số loại cây ăn trái như: Sầu riêng, Xoài, Măng cụt, Vú sửa, 

Sabo,...; đối với đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc được ban hành trên cơ 

sở tham khảo mức đầu tư bình quân chung do các cơ quan quản lý chuyên ngành 

công bố, nhằm đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất. Trong thời gian tới, 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan có liên quan thường xuyên rà soát đơn giá 
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bồi thường đối với cây trồng, nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi, nếu xét 

thấy có các vấn đề phát sinh thì kịp thời tham mưu UBND thành phố xem xét, 

quyết định. 

c) Thông tin dự án Bờ kè sông Cần Thơ (đoạn từ khu vực 4 đến khu 

vực 9 thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng): Bờ kè sông Cần Thơ đoạn từ 

khu vực 4 đến khu vực 9 thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng thuộc dự án Kè 

bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ với tổng mức 

đầu tư đến nay trên 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA do Cơ quan phát triển Pháp 

(AFD) tài trợ và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương10. Tuy nhiên, hiện nay, 

nguồn ngân sách thành phố còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể cân đối đủ phần 

vốn đối ứng để thực hiện dụ án. Do đó, ngày 26/10/2017, UBND thành phố đã có 

buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để trao đổi về việc giãn tiến độ 

dự án. Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, UBND thành phố đã tiến hành rà soát 

các phương án thực hiện, qua đó UBND thành phố đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Cơ quan Phát triển Pháp thống nhất phương án kết hợp vừa thưc hiện bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng trước một bên phía bờ quận Cái Răng; tiến 

hành rà soát các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 

2020 để xem xét giãn tiến độ và cân đối vốn đối ứng từ các nguồn ngân sách 

thành phố để thực hiện dự án, cụ thể: dự án có tổng chiều dài toàn tuyến công 

trình là 5.160m sẽ được phân đoạn, thực hiện đầu tư theo hình thức cuốn chiếu và 

chia thành 4 gói thầu; dự kiến sẽ tiến hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn kè 

bờ trái (gói thầu 3) do có hiện tượng sạt lở trong năm 2018, triển khai thi công 

trong năm 2019 và tiếp tục thực hiện các đoạn kè còn lại cho đến khi hoàn thành 

công trình, đưa vào sử dụng vào năm 2022. 

d) Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Khánh về mở lối đi cho nhân dân có đất 

tiếp giáp với phần đất của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND huyện Phong Điền 

phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Hồng Phát để giải quyết các kiến nghị của cử tri đã phản ánh. Đến nay, 

Công ty Hồng Phát đã tháo dỡ đối với các đoạn tường rào chắn ngang phần nối 

với các trục đường số 22, 23 và 24. Riêng đối với tường rào còn lại giáp ranh đất 

của các hộ dân với lộ giới đường số 28, cử tri tiếp tục đề nghị Công ty tháo dỡ, 

UBND thành phố giao UBND huyện Phong Điền phối hợp với Sở Xây dựng, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm việc với Công ty Hồng Phát để xem xét 

giải quyết theo đúng quy định. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND thành phố 

trong tháng 01/2018. 

đ) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố chỉ đạo sớm giao nền tái 

định cư cho khoảng 200 hộ dân đã giao đất cho nhà nước thuộc Dự án 

Trường ĐH Y Dược: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án xây 

dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có tổng diện tích đất thu hồi là 30,95ha 

với tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng là 702 trường hợp (trong 

đó có 12 trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất). Hiện nay đã có quyết 

định phê duyệt chính sách tái định cư cho 690 hộ, trong đó tổng số hộ đủ điều 

                                           
10 Cơ quan phát triển Pháp AFD tài trợ trên 460 tỷ đồng; Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương trên 650 tỷ đồng. 
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kiện tái định cư là 580 hộ tương đương khoảng 669 nền, số hộ còn lại không đủ 

điều kiện tái định cư. Vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bố trí 

471/580 hộ. Còn lại 109 hộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ phối hợp 

với các ban ngành có liên quan tổ chức bốc thăm giao nền tái định cư cho các hộ 

dân khi nhận được nguồn nền tại Khu đô thị - tái định cư Cửu Long. Về vấn đề 

này, UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các 

đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư Khu đô thị - tái định cư Cửu 

Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng để giao 

nền tái định cho các hộ dân. Báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 

3/2018. 

e) Về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án 

Trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long: 

Dự án Trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long là công trình trọng điểm 

được Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 3077/QĐ-BQP ngày 04/9/2009 

với tổng mức đầu tư trên 142 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương, trong đó chi phí 

giải phóng mặt bằng là 71 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn bố trí cho dự án chậm, 

không đáp ứng đủ nhu cầu và kéo dài nên đến thời điểm hiện nay kinh phí đã tăng 

lên 123,545 tỷ đồng. Đến nay dự án đã giải phóng mặt bằng 59,8 ha với tổng số 

tiền đã chi trả là 81,354 tỷ đồng.  

Để tiếp tục thực hiện dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp 

với các cơ quan có liên quan đề nghị Bộ Quốc phòng thẩm định, phê duyệt điều 

chỉnh dự án để tiếp tục bồi hoàn phần đất còn lại. Ngày 10/10/2017, Bộ Tư lệnh 

Quân khu 9 có Tờ trình số 1819/TTr-BTL gửi Bộ Quốc phòng để xin phê duyệt 

điều chỉnh quy mô xây dựng - tổng dự toán công trình Trường bắn đồng bằng 

sông Cửu Long với nội dung: điều chỉnh giảm diện tích đất quy hoạch còn 

77,047ha/tổng diện tích quy hoạch được duyệt là 119,45ha; dự kiến số tiền để  

chi trả bồi thường cho người dân là trên 42 tỷ đồng cho phần diện tích còn lại. 

Vấn đề này, UBND thành phố đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục 

theo dõi, tham mưu UBND thành phố khi có văn bản phản hồi của Bộ Quốc phòng. 

g) Về kiến nghị sớm giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng 

của 15 hộ dân thuộc dự án kè sông Cần Thơ: Qua rà soát hồ sơ có liên quan 

cho thấy nội dung phản ánh của cử tri liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền sử 

dụng đất giữa bà Trần Thị Ba và 14 hộ dân khác tại khu vực 3, phường An Bình, 

quận Ninh Kiều. Vụ việc đã được Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều đưa vụ án ra 

xét xử vào ngày 29/9/2017. Tuy nhiên, qua kiểm tra cần phải bổ sung thêm một 

số thông tin về phần đất đã bị giải tỏa bồi hoàn nên hoãn phiên tòa ngày 

29/9/2017. Hiện nay, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều đang phối hợp với cơ 

quan chức năng có liên quan để xác minh một số vấn đề có liên quan đến phần 

đất của các đương sự đang có tranh chấp và phần đất đã bị giải tỏa để phục vụ 

công tác thi công công trình kè sông Cần Thơ (bờ phía quận Ninh Kiều). Sau khi 

củng cố đầy đủ hồ sơ, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục đưa vụ án ra 

xét xử. UBND thành phố giao UBND quận Ninh Kiều tiếp tục theo dõi, cập nhật 

kết quả giải quyết, báo cáo đến Thường trực HĐND thành phố và UBND thành 

phố theo quy định. 
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h) Phản ánh của cử tri về tình hình thực hiện dự án khu tái định cư 

Cửu Long mức giá bồi thường thấp, bố trí tái định cư chưa thỏa đáng: 

Vấn đề này, UBND thành phố đã có Công văn số 3976/UBND-KT ngày 

16/10/2017 về việc chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Khu đô thị tái 

định cư Cửu Long, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, như sau: 

- Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Tiếp tục thực hiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long theo 

các điều khoản chuyển tiếp về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quy 

định tại Khoản 6, Điều 210 Luật Đất đai năm 2013; Điều 34 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi,        

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Khoản 1, Điều 

14 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu  

hồi đất. 

- Đối với những trường hợp hộ dân đã có quyết định thu hồi đất và quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa chi trả tiền bồi thường thực 

hiện xử lý bồi thường chậm theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 

01/7/ 2014, được quy định tại Khoản 8, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 

197/2004/CP của Chính phủ.  

- Đối với các hộ dân chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

được duyệt trước ngày 01/7/2014: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 34 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ đang cập nhật, 

củng cố hồ sơ để tham mưu Hội đồng bồi thường dự án tổ chức thực hiện các 

bước tiếp theo theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 

02/2018. 

i) Công tác rà soát, sắp xếp và quản lý quỹ nhà, đất công: Theo báo cáo 

của Sở Xây dưng, tổng số cơ sở nhà đất thành phố đang quản lý, khai thác 717 

căn, trong đó: Nhà cho tổ chức, doanh nghiệp thuê hoặc đang để trống chờ bán 

đấu giá: 56 căn; nhà ở cho thuê: 661 căn11. Hiện nay, Sở Xây dựng đang hoàn 

chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo 

Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND thành 

phố phê duyệt trong năm 2017 thay thế Đề án khai thác quỹ nhà, đất công trên 

địa bàn thành phố được phê duyệt năm 2016. 

                                           
11 Nhà ở riêng lẻ, Nhà tập thể, Nhà chung cư. 
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2. Lĩnh vực nông nghiệp: Đề nghị của cử tri về việc xem xét giảm giá 

tiêm phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để giảm bớt chi phí chăn nuôi 

cho nông dân: Khung giá dịch vụ tiêm phòng cho động vật được Bộ Tài chính 

quy định tại Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016, căn cứ vào khung 

giá quy định này, các tổ chức, đơn vị cung ứng dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử 

trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho 

động vật quy định mức giá cụ thể dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 

động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật theo 

quy định của pháp luật. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan có liên quan rà soát 

báo cáo cụ thể về giá dịch vụ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trên địa bàn thành 

phố; trường hợp xét thấy mức giá cụ thể dịch vụ tiêm phòng có thể giảm và vẫn 

đảm bảo quy định thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp để giảm bớt chi phí chăn 

nuôi cho nông dân; báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 02/2018. 

3. Phản ánh của cử tri về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

a) Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Miền Nam (nay là Công ty Cổ 

phần Tư vấn đầu tư và Phát triển đô thị) - chủ đầu tư dự án Khu dân cư lô 

3C, phường Hưng Phú, quận Cái Răng: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, đến tháng 09/2017, Công ty đã bàn giao đầy đủ Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho người dân trong giai đoạn 1 của dự án. Đối với giai đoạn 2 

của dự án với tổng số 424 lô nền, trong đó tái định cư là 165 nền, hiện nay Công 

ty đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời 

gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận 

Cái Răng theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành thủ tục đăng 

ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giai đoạn 2), bố trí tái định cư cho 

các hộ dân đúng theo tiến độ. 

b) Đối với kiến nghị Khu tập thể Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 

10 (trước đây là công ty xây dựng Miền Tây), phường Xuân Khánh, quận 

Ninh Kiều: Qua kết quả rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, từ 

năm 2007 đến nay UBND quận Ninh Kiều tạm ngưng cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong khu tập thể nêu trên theo Công văn số 

835/CV-ĐKTQNĐ ngày 24/8/2007 của Đoàn kiểm tra quỹ nhà đất. Hiện nay 

chưa có văn bản nào thay thế Công văn số 835/CV-ĐKTQNĐ nên đã gây bức 

xúc cho các hộ dân trong Khu tập thể thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 

10 có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề này, 

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố và 

UBND quận Ninh Kiều khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất UBND thành phố 

xem xét, quyết định trong quý I/2018. 

c) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Thới Nhựt do Công 

ty Hồng Quang làm chủ đầu tư: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, dự án khu tái định cư Thới Nhựt có hiện trạng thực tế xây dựng cơ sở hạ 

tầng có nhiều lề đường và nhiều dãy nhà không đúng với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 đã được phê duyệt, nên chưa thể hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã 
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thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu tái định 

cư Thới Nhựt - lô số 1A do Công ty Hồng Quang làm chủ đầu tư. Trên cơ sở báo 

cáo của Tổ kiểm tra liên ngành, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành có 

liên quan tiến hành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến với dự án này. Hiện nay các sở ngành đang thực hiện việc rà soát, xem 

xét điều chỉnh quy hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017 để có cơ sở tiến 

hành lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất đối với khu đất có diện tích khoảng 28.000m2 (tương 

đương với 359 nền Công ty Hồng Quang đã chuyển nhượng cho dân bằng hợp 

đồng góp vốn đầu tư). 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

Về việc xem xét, tổ chức khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT vào 

ngày thứ bảy, chủ nhật: Theo báo cáo của Sở Y tế, trong thời gian qua Sở Y tế 

đã hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành 

phố để triển khai tổ chức khám, chữa bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật; tuy nhiên, 

hiện nay hầu hết các bệnh viện chưa đăng ký tổ chức khám, chữa bệnh ngày thứ 

bảy, chủ nhật nhưng đảm bảo phân công trực 24/24 để tiếp nhận các trường hợp 

bệnh nặng, cấp cứu theo quy chế của Bộ Y tế; ngoài ra, hiện nay phần lớn các cơ 

sở khám, chữa bệnh tuyến thành phố triển khai làm thêm giờ như nhận bệnh từ 6 

giờ sáng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh giảm ùn tắc và 

quá tải. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tổ chức triển khai thực hiện thí điểm 

khám, chữa bệnh vào ngày thứ bảy, chủ nhật tại một số cơ sở khám, chữa bệnh; 

trên cơ sở đó, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp phù hợp để 

triển khai đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. 

IV. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ 

1. Về lĩnh vực giao thông 

a) Về việc mở dãy phân cách tại các điểm: đường Vành Đai phi trường 

nhánh B; đường Nguyễn Đệ; đường Võ Văn Kiệt đoạn vào khu Hành chính 

quận để tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông: Tiếp thu ý kiến của cử tri, 

UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, UBND quận Bình Thủy 

nghiên cứu việc tổ chức lại giao thông các nút giao giữa đường Võ Văn Kiệt và 

đường Nguyễn Đệ, đường Vành Đai Phi Trường nhánh B và đường vào khu hành 

chính quận Bình Thủy. Đến nay các cơ quan, đơn vị có liên quan đã thống nhất 

Phương án tổ chức lại giao thông tại các vị trí nêu trên và UBND quận Bình Thủy 

đang khẩn trương lập thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành 

trong Quý II/2018. 

b) Về nâng cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 921 đoạn từ cầu Trà bay đến 

cầu Vạn Lịch: Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 921 (đoạn từ Thốt Nốt đến Cờ 

Đỏ) thuộc danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách đã được HĐND thành phố 

và UBND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn 

giai đoạn năm 2016 - 2020. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 

phố (đơn vị được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư dự án) đang triển khai 

lập dự án và đang chờ thông báo vốn của Trung ương để triển khai thực hiện các 
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bước tiếp theo. Trong thời gian tới, UBND thành phố thành phố giao Sở Giao 

thông vận tải theo dõi, tham mưu UBND thành phố tiếp tục kiến nghị Trung 

ương sớm bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án.  

c) Thông tin dự án đường Tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 

từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ): Dự án được UBND thành phố giao Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp 

III đồng bằng với tổng chiều dài trên 29 km từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, 

thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020; hiện nay chủ đầu tư đang khẩn 

trương triển khai thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng trong năm 2017 và thực hiện các bước tiếp theo để kịp thời 

khởi công công trình vào đầu năm 2018. 

d) Về việc bố trí đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ giữa Quốc lộ 91 và 

đường Châu Văn Liêm; đoạn Quốc lộ 91 trên địa bàn phường Long Hưng, 

quận Ô Môn: Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, tại vị trí trên đã được 

Cục Quản lý đường bộ IV thống nhất chủ trương lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 

bằng nguồn kinh phí an toàn giao thông của địa phương theo đề xuất của Ban an 

toàn giao thông thành phố. Hiện nay UBND quận Ô Môn đang phối hợp với Ban 

An toàn giao thông thành phố và các đơn vị liên quan khảo sát và lập thủ tục đầu 

tư triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I/2018. 

đ) Về phát triển thêm các tuyến xe buýt công cộng: Theo báo cáo của 

Sở Giao thông vận tải, hiện nay Đề án Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ đến năm 2020 và sau năm 2020 đang được cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh để 

trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trong năm 2017. Khi Đề án được phê 

duyệt sẽ làm cơ sở để kêu gọi đầu tư các phương tiện xe buýt hiện đại để thay thế 

các xe buýt cũ, sắp hết niên hạn sử dụng, nhằm thu hút hành khách sử dụng 

phương tiện vận tải cộng cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố và mở mới 

các tuyến xe buýt mới theo định hướng quy hoạch nhằm mở rộng luồng, tuyến  

xe buýt với tần xuất cao hơn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn 

thành phố. 

2. Về phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

a) Phản ánh của cử tri về Khu Dân cư Diệu Hiền chưa đảm bảo cơ sở 

hạ tầng, nhất là hệ thống chiếu sáng: Dự án Khu dân cư Diệu Hiền - Khu dân 

cư 11B thuộc Khu đô thị mới Nam Cần Thơ tại phường Hưng Thạnh và Phú Thứ, 

quận Cái Răng do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền làm Chủ 

đầu tư với quy mô 19,38ha, đã thực hiện bồi hoàn 100% diện tích dự án. Tuy 

nhiên, đến nay Chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để bàn giao 

cho đơn vị quản lý. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã thành lập Tổ 

kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu dân cư 11B. Trên cơ 

sở báo cáo của Tổ kiểm tra liên ngành, UBND thành phố đã giao các sở, ngành 

có liên quan tham mưu đề xuất việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan 

đến dự án này trong tháng 12/2017 như: điều chỉnh quy hoạch hệ thống điện; lập 

phương án đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án, gồm: hệ thống 

chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt,… 
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b) Phản ánh của cử tri về việc dự án Công ty kinh doanh, phát triển 

nhà đã thực hiện thu hồi đất hơn 10 năm nhưng hiện nay vẫn còn khoảng 60 

hộ dân tại Rạch Cái Sâu chưa có nước sạch để sử dụng, tại một số nơi chưa 

có đường giao thông: Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến nay, Dự án đã 

được giải phóng mặt bằng được khoảng 80% diện tích. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đã được xây dựng chưa hoàn chỉnh do chưa giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án. 

Dự kiến đến cuối tháng 3/2018 sẽ giải phóng toàn bộ mặt bằng dự án. Sau khi 

giải phóng mặt bằng xong Công ty sẽ tiến hành xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng vào 

cuối quý IV năm 2019. Riêng đối với 60 hộ dân chưa có nước sạch sử dụng thuộc 

phạm vi dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng nên rất khó để đầu tư xây 

dựng hệ thống cấp nước mới đến người dân sử dụng. Vấn đề này, UBND thành 

phố giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Cái Răng, Công ty Cổ phần 

Phát triển nhà Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ nghiên cứu  

phương án để cấp nước sạch tạm thời cho người dân sử dụng; báo cáo kết quả 

thực hiện trong tháng 01/2018. 

c) Giải pháp khắc phục tình trạng các tuyến đường chính trong nội ô 

thành phố thường bị ngập nghẹt: 

Nguyên nhân chủ yếu gây ngập, nghẹt trên các tuyến đường chính trong 

nội ô trong thời gian qua là do hệ thống thoát nước được xây dựng quá lâu, quá 

trình đô thị hóa nhanh, hệ thống cống thoát nước cũ không đủ khả năng thoát 

nước khi trời mưa lớn, đặc biệt là trong thời gian mưa lớn kết hợp với triều 

cường. Để kiểm soát và chống ngập, thời gian qua thành phố đã tích cực triển 

khai các dự án nhằm góp phần chống ngập chung cho thành phố như dự án nâng 

cấp đô thị12, nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, đấu nối hệ thống thoát nước 

từ nhà dân ra cống chung thành phố,… đã góp phần khắc phục tình trạng ngập 

ngẹt trên địa thành phố đặc biệt là các quận trung tâm.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên 

quan đẩy mạnh triển khai thực hiện đồ án quy hoạch thoát nước đã được duyệt 

theo đúng thời gian quy định, đặc biệt là việc triển khai Dự án Phát triển thành 

phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị với mục tiêu dự án là 

thực hiện giải pháp thoát nước, chống ngập căn cơ, bền vững; xây dựng đồng bộ 

các công trình để kiểm soát, giảm thiểu ngập lụt, tăng cường khả năng tiêu thoát 

nước, cải thiện vệ sinh môi trường; tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng hệ 

thống thoát nước, van ngăn triều trên địa bàn, đặc biệt là các tháng mưa, lũ và 

triều cường diễn ra… 

2. Về quy hoạch đô thị 

a) Công tác rà soát các quy hoạch trên địa bàn thành phố: 

Trên cơ sở quy hoạch chung thành phố Cần Thơ, các quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương và báo cáo của địa phương về các vị trí quy hoạch 

                                           
12 Dự án 1: dự án xây dựng môi trường đầu tư tạo việc làm và tăng trưởng bền vững bằng công tác hỗ trợ phát triển đô thị; Dự 

án 2: dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ; Dự án 3: dự án Phát triển thành 

phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, dự án xử lý nước thải Cái Sâu (30.000m 3 ng/đ), các dự án giao 

thông có xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp… 
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đô thị không phù hợp thực tế trong quá trình phát triển đô thị ảnh hưởng đến cuộc 

sống của người dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với sở 

ngành và địa phương rà soát; qua đó, đã kịp thời điều chỉnh các quy hoạch không 

còn phù hợp, cụ thể: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000: Khu trung tâm IV Xuân 

Khánh - Hưng Lợi, Khu Trung tâm III (đường Trần Phú - Cách mạng tháng Tám 

- rạch Bình Thủy - rạch Khai Luông, thành phố Cần Thơ); Quy hoạch khu cồn   

Cái Khế,…Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến Quốc lộ 91B thành 

phố Cần Thơ. 

Trong thời tới, UBND thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy hoạch trên địa bàn thành phố, kịp 

thời tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh hoặc xóa các quy hoạch không 

còn phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

b) Thông tin về Dự án chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão 

nối dài đến đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều: Dự án được UBND thành phố 

giao Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với quy mô diện 

tích 87.553m2, thời gian thực hiện dự kiến 5 năm (2013 - 2018). Hiện nay, Chủ 

đầu tư đang kết hợp với chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều 

rà soát, thống kê lại các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để áp giá bồi thường về 

đất, vật kiến trúc và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án vào đầu 

năm 2018. Qua đối chiếu với khối lượng thực hiện, dự án đã trễ tiến độ giai đoạn 

1 theo Quyết định chấp thuận đầu tư được phê duyệt. UBND thành phố giao Sở 

Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. 

c) Kiến nghị của cử tri về việc sớm triển khai thực hiện dự án Khu đô 

thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung: Dự án Khu Đô thị mới và Khu 

Công nghệ thông tin tập trung được UBND thành phố giao Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư có quy mô diện tích khoảng 72,39 ha. Hiện 

nay Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện giai đoạn 1, giải phóng mặt bằng 30 ha 

với tổng kinh phí bồi thường khoảng 274 tỷ cho tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 

khoảng 240 trường hợp với nhu cầu tái định cư khoảng 130 hộ, tương đương 190 

nền. Đến nay, Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện kiểm kê đo 

đạc hoa màu, vật kiến trúc được 240/240 hộ dân; UBND quận Cái Răng đã ban 

hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 43 hộ dân thuộc dự 

án Khu Đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung với tổng kinh phí là trên 

06 tỷ đồng và đang xem xét với các trường hợp còn lại. Dự kiến Quỹ đầu tư phát 

triển thành phố sẽ chi trả bồi thường trong tháng 12/2017. 

d) Kiến nghị liên quan đến Dự án khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung: 

Dự án khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung (hạng mục khu đền Tưởng niệm) có diện 

tích xây dựng khoảng 6,4ha tại xã Mỹ Khánh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thống nhất chủ trương lập dự án tại Công văn số 2786/BVHTTDL-DSVH 

ngày 10/7/2017 và thống nhất góp ý kiến lần 1 về dự án tại Công văn số 

3955/BVHTTDL-DSVH ngày 19/9/2017. Ngày 27/10/2017, UBND thành phố đã 

gửi văn bản đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thẩm định Dự án bảo 
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tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lộ Vòng Cung, hạng mục Khu tưởng niệm 

sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau 

khi có ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố 

sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thành phố triển khai thực 

hiện theo quy định.  

d) Thông tin về dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn: Theo báo cáo 

của Chủ đầu tư dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, dự án đang được triển 

khai và dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021 đúng theo tiến độ đã được       

phê duyệt. 

đ) Thông tin về dự án Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ tại cơ sở 2, 

Phường Long Tuyền, quận Bình Thủy: Dự án giải phóng mặt bằng cơ sở 2 

thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ được giao cho Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư với diện tích 5,7ha, tổng mức đầu tư 

trên 52 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục để giải phóng 

mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 

và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị giải phóng thêm mặt bằng 

phần đất nằm ngoài diện tích được quy hoạch để xây dựng lối đi vào trường.    

Do đó hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang rà soát để xem xét điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng và quy mô của dự án để tiếp tục triển khai thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định. 

e) Thông tin về khu dân cư 586, quận Cái Răng: Đến nay Dự án đã giải 

phóng mặt bằng 99,92% diện tích, chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư hoàn thiện 80% 

hạng mục hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện và hệ thống cấp thoát nước. 

Theo báo cáo Sở Xây dựng, chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao 

thông 586 tại Cần Thơ đã thực hiện hồ sơ đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự 

án và cam kết đến hết tháng 12/2018 hoàn thành phần còn lại của dự án để bàn 

giao cho địa phương quản lý. 

g) Kết quả kiểm tra bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần chế 

biến thực phẩm Sông Hậu và Công ty cổ phần chế biến phụ phẩm thủy sản 

Sông Hậu: 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2014 đến nay, các 

cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra đối với Công ty Cổ phần 

Chế biến thực phẩm Sông Hậu và Công ty Cổ phần Chế biến phụ phẩm thủy sản 

Sông Hậu. Kết quả thanh tra: đã xử phạt hành chính Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Sông Hậu với tổng số tiền phạt hơn 1,4 tỷ đồng và đề nghị công ty có 

giải pháp khắc phục các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, 02 

công ty này vẫn tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương thanh tra đột xuất   

đối với 02 Công ty trên và tham mưu UBND thành phố biện pháp xử lý theo 

đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện trong Quý I/2018. 
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C. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN CHỨC 

NĂNG TIẾP THU, NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 

1. Kiến nghị của cử tri về việc đầu tư tuyến đường dân sinh tại các cầu 

trên tuyến Quốc lộ 61C đoạn qua thành phố Cần Thơ: Theo báo cáo Sở Giao 

thông vận tải, các cầu trên tuyến Quốc lộ 61C đoạn qua thành phố Cần Thơ thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với 

thành phố Cần Thơ có quy mô xây dựng giai đoạn I tương đương đường cấp III 

đồng bằng, quy mô xây dựng giai đoạn II đầu tư thành đường cao tốc loại B. Do 

đó, khi triển khai đầu tư giai đoạn I dự án không xem xét việc kết nối các đường 

dân sinh tại các vị trí cầu trên tuyến. Vấn đề này, UBND thành phố giao Sở Giao 

thông vận tải nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND xem xét, giải quyết theo 

đúng thẩm quyền trong quý I/2018. 

2. Về việc xây dựng tuyến lộ hậu (gắn với đê bao khép kín) phía sau 

đoạn từ Ba Láng - Vàm Xáng - trung tâm xã Nhơn Nghĩa thay thế cho tuyến 

Vàm Xáng - Rạch Sung hiện nay đã bị sạt lở: Việc đầu tư tuyến đường trên 

thuộc Kế hoạch đầu tư của UBND huyện Phong Điền, tuy nhiên qua báo cáo của 

UBND huyện Phong Điền thì hiện nay nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế 

nên chưa thể đầu tư. Do đó, UBND huyện đang lập thủ tục hồ sơ gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, 

trình UBND thành phố quyết định. 

3. Phản ánh của cử tri về tỉnh lộ 921, đoạn Thốt Nốt - Cờ Đỏ hiện cầu 

và đường không đồng bộ và đề nghị được nâng cấp và đặt đèn tín hiệu 2 bên 

đầu cầu để lưu thông được an toàn: 

Tuyến Đường tỉnh 921, đoạn từ Thốt Nốt đến Cờ Đỏ, đã được UBND 

thành phố chấp thuận chủ trương lập dự án theo phương án tuyến thẳng và giao 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ lập dự án kêu gọi đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư (PPP), khi dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Đối với tuyến Đường tỉnh 921 hiện 

hữu, hằng năm, Sở Giao thông vận tải vẫn triển khai thực hiện duy tu, sửa chữa 

cầu đường trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.  

Về việc lắp đặt đèn tín hiệu tại vị trí 2 bên đường dẫn vào cầu trên đoạn 

tuyến nêu trên, UBND thành phố xin ghi nhận, đồng thời giao Sở Giao thông vận 

tải phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, có giải pháp cụ thể và báo 

cáo kết quả thực hiện trong tháng 3/2018. 

4. Kiến nghị của cử tri về việc lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến lộ Bốn 

Tổng - Một Ngàn: Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, đường Bốn Tổng - 

Một Ngàn (đường tỉnh 919) được đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp III 

đồng bằng, không có đầu tư hệ thống chiếu sáng; riêng các đoạn tuyến qua khu 

vực nội thị một số huyện như trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn 

Cờ Đỏ được các huyện đầu tư hệ thống chiếu sáng, vỉa hè và hệ thống thoát nước 

theo tính chất đường đô thị. Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến là 

cần thiết; tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư rất lớn nên thành phố chưa thể cân đối 

được nguồn vốn để đầu tư toàn tuyến. Trước mắt đối với một số đoạn tuyến     
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bức xúc, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm, UBND thành phố 

đề nghị UBND các huyện có liên quan xem xét cân đối nguồn kinh phí của địa 

phương và phối hợp với các cơ quan có liên quan khảo sát để có phương án lắp 

đặt nhằm đảm bảo an toàn giao thông. 

 5. Kiến nghị về việc phân loại rác tại nguồn: Việc phân loại rác tại 

nguồn mang tính giáo dục môi trường và đòi hỏi sự tham gia thực hiện của cả 

cộng đồng. Để từng bước thay đổi thói quen thực hiện việc phân loại rác tại các 

hộ gia đình; UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các 

địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo 

dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân; nhân rộng mô hình khu dân cư tự 

quản, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nông thôn mới…, nhất là ở cấp cơ sở; 

đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, nhân rộng các mô hình hiệu quả để 

triển khai việc phân loại rác tại nguồn. 

6. Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố sớm hỗ trợ địa phương có 

giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến sông Trà Nóc: Vấn đề này, 

tại Hội nghị chuyên đề về phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển tại đồng bằng 

sông Cửu Long, UBND thành phố đã đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung 

ương xem xét hỗ trợ bố trí vốn đầu tư xây dựng một số công trình kè chống sạt lở 

trọng điểm bức xúc trong giai đoạn 2018 - 2020, trong đó có dự án Kè chống sạt 

lở sông Trà Nóc. Thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND thành phố tiếp tục đề nghị Trung ương 

sớm có giải pháp hỗ trợ thành phố khắc phục tình trạng sạt lở tại các tuyến trọng 

điểm bức xúc trên địa bàn.  

Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức giải quyết, thực 

hiện; tuy nhiên, một số vấn đề bức xúc chưa được giải quyết quyết liệt, triệt để,... 

UBND thành phố xin được chia sẻ trước những khó khăn bức xúc của bà con cử 

tri và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND thành phố, cử tri 

thành phố để chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển    

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ VN thành phố; 

- Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; 

- Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ; 

- VP. HĐND thành phố; 

- VP. UBND thành phố (2,3); 

- Cổng TTĐT thành phố; 
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