
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:  472 /SXD-QHKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Cần Thơ, ngày  04  tháng 3  năm 2019 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri 

sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân 

dân thành phố. 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 

429/UBND-TH ngày 12 tháng 2 năm 2019 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đó giao Sở 

Xây dựng xem xét, giải quyết kiến nghị với nội dung : Cử tri quận Ninh Kiều 

kiến nghị ngành chức năng thành phố hướng dẫn thống nhất về cao độ nền, vỉa 

hè trong xây dựng công trình, nhà phố tại các quận, huyện nhằm đảm bảo mỹ 

quan đô thị (vì thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng nhà xây dựng sau thì làm nền 

cao hơn nhà xây trước, một số tuyến hẻm đường mới được nâng cấp, người dân 

tự đổ hoặc làm bậc dẫn xe lấn ra khoảng 0,3m, không đảm bảo mỹ quan đô thị 

và an toàn giao thông…).  

Đối với nội dung kiến nghị này, Sở Xây dựng thông tin hướng dẫn đến cử 

tri quận Ninh Kiều, cụ thể như sau: 

Về cao độ nền trong xây dựng các công trình trong đô thị theo hệ thống 

Luật, Nghị định, các Thông tư hướng dẫn và các Quy chuẩn tiêu chuẩn về quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã có quy định rất rõ về nội dung quy hoạch, 

quản lý cao độ nền. Việc xác định cao độ nền xây dựng (hay cao độ nền, cao độ 

khống chế, cốt nền) nhằm đảm bảo không ngập lụt và thoát nước đô thị, được 

xác định trong toàn đô thị cho từng khu vực, từng lô đất, trục đường phố chính 

trong đồ án quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch 

chi tiết). 

- Theo định hướng trong đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013); cũng như định hướng trong đồ án Quy 

hoạch Cao độ nền và Thoát nước mặt thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 05 tháng 

12 năm 2018); Theo đó, có quy định về cao độ xây dựng tại khu vực đô thị quận 

Ninh Kiều có cao độ từ +2,3m đến + 2,5m; 
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- Hiện tại các khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các quy định về 

quy hoạch xây dựng (bao gồm cao độ xây dựng, khoảng lùi, tầng cao…) được 

quản lý theo từng khu vực cụ thể như sau: 

+ Đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt 

(đối với dự án) được quản lý theo quy hoạch chi tiết được duyệt.  

+ Đối với những khu vực còn lại sẽ được quản lý theo Quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Quy chế quản 

lý) được ban hành theo quy định của Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 

năm 2010 về Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị. Hiện nay, Quy chế 

quản lý đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự toán chi phí tại Quyết 

định số 2210/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 và đang chờ Sở Tài chính 

đăng ký bố trí kinh phí thực hiện lập quy chế quản lý. Sau khi Quy chế quản lý 

được phê duyệt sẽ là cơ sở hướng dẫn để các địa phương thực hiện việc quản lý 

và cấp phép xây dựng (theo quy định tại Điều 91, Điều 93 Luật Xây dựng 2014).    

 Sở Xây dựng kính báo cáo giải trình các nội dung trên đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam./. 

 

Nơi nhận :            
- Như trên; 

- Lưu: VT, P-QHKT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Sáu 
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