
UBND TP.CẦN THƠ 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 184/BQLDA-KHTĐ Cần Thơ,  ngày 13  tháng 03  năm 2019 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 10 

HĐND thành phố. 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ; 

- Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ; 

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

Căn cứ Công văn số 429/UBND-TH ngày 12/02/2019 của Ủy ban nhân 

dân TP.Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

10 HĐND thành phố. 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố (Ban QLDA) báo cáo giải trình 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

- Tại Mục số 17. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố: 

a) Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố thông tin cho cử tri biết về 

dự án Bờ kè Xóm Chài (đoạn phía bờ Cái Răng). 

Dự án Bờ kè Xóm Chài được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt đầu tư xây 

dựng tại Quyết định số 2107/QĐ-CT.UB ngày 31/7/2001 và phê duyệt điều 

chỉnh tại Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 19/9/2005. Dự án đã thi công 

hoàn thành bờ kè và cầu tàu. 

Ngày 17/8/2010, UBND TP.Cần Thơ đã có Công văn số 3816/UBND-

KT thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án Bờ kè Xóm Chài và dự án đã 

được UBND thành phố phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện tại Quyết 

định số 3478/QĐ-UBND ngày 24/11/2014. 

b) Phối hợp với cơ quan có liên quan: Thông tin về thời gian hoàn thành 

dự án Kè sông Cần Thơ (đoạn từ đường Hai Bà Trưng, Tầm Vu đến cầu Đầu 

Sấu). Đồng thời, có giải pháp phù hợp trong việc di dời đối với các hộ dân bị 

ảnh hưởng bởi dự án này (đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời để giao mặt 

bằng).  

Dự án được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2605/QĐ-

UBND ngày 15/11/2007, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định 

số 3166/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án: năm 2008 – 2019 tại Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 

26/12/2018 gồm tuyến kè bờ trái và tuyến kè bờ phải. 

- Tuyến kè bờ trái (bờ quận Cái Răng): đã thi công hoàn thành. 
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- Tuyến kè bờ phải (bờ quận Ninh Kiều): có tổng chiều dài là 5.490m từ 

chân cầu Cái Sơn đến Nhà khách số 2. Theo Báo cáo số 724/BC-TTPTQĐ 

ngày 19/02/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, tổng số trường hợp bị ảnh 

hưởng ở bờ phải là 576 trường hợp. Đã có Quyết định phê duyệt kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ cho 576/576 trường hợp với tổng kinh phí được phê duyệt là 

174,427 tỷ đồng (trong đó, số tiền phải chi cho hộ dân là 153,670 tỷ đồng). 

Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Cần Thơ đã chi trả cho hộ dân với 

số tiền là 140,034 tỷ đồng. Về bàn giao mặt bằng: Tổng số hộ đã bàn giao mặt 

bằng 546/576 trường hợp. 

Tại thông báo kết luận số 327/TB-VPUB ngày 16/9/2016 của Văn phòng 

UBND TP.Cần Thơ: “Thống nhất để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

thành phố tiếp tục triển khai phần kè sông Cần Thơ theo hồ sơ đã đấu thầu. 

Phần còn lại Ban ODA tiếp tục thực hiện đầu tư trong dự án Phát triển thành 

phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị đã được phê duyệt”. 

Theo đó, đoạn tuyến có chiều dài 1.803m thuộc gói thầu số 01 và gói thầu số 

02 do Ban QLDA quản lý có điểm đầu từ chân cầu Cái Sơn đến khu vực xưởng 

nước đá Mêkong trên đường Tầm Vu). Phần còn lại do Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần 

Thơ (Ban ODA) quản lý. 

* Tình hình thực hiện tại gói thầu số 01 và số 02 phần do Ban QLDA 

quản lý: 

- Mặt bằng tại gói thầu số 01 và số 02 thực hiện còn vướng một số khó 

khăn như sau:  

+ Tại gói thầu số 01: còn 14 trường hợp (phường An Bình) đã có Quyết 

định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa nhận kinh phí bồi 

thường về đất do đang chờ tòa án giải quyết tranh chấp 

+ Tại gói thầu số 02: còn 01 trường hợp (Công ty TNHH SX-TM Hai 

Hồng) (phường Hưng Lợi) chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng do 

đang khiếu nại về kinh phí bồi thường. Ngày 21/01/2019, Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất thành phố có Tờ trình số 348/TTr-HĐBT trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt bổ sung kinh phí bồi thường cho trường hợp nêu trên và Trung tâm cùng 

các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục vận động Công ty TNHH SX-TM Hai Hồng 

sớm nhận tiền và giao mặt bằng cho dự án. 

- Tình hình thi công: Lũy kế giá trị khối lượng thi công ngoài hiện 

trường của 02 gói thầu đạt trên 76% giá trị hợp đồng. Hiện nay, cả 02 gói thầu 

đang tạm dừng thi công để chờ Ban ODA hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công công trình Kè sông Cần Thơ – Hợp phần 3 nhằm đảm bảo tính thống nhất 

và đồng bộ trên toàn tuyến kè (6,18Km) trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt. 

 

Trên đây là báo cáo của Ban QLDA giải trình các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố. Kính gửi đến Thường trực Hội 
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đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

TP.Cần Thơ./.  

 

Nơi nhận:                                                                                             KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC       

- Lưu VP, KHTĐ.     
                                                                                            

 

 

 

                                                                                          Bùi Thị Kiều       
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