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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các 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 Công v n số 429/UBND-TH ngày 12 tháng 02 n m 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 10 HĐND thành phố. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức, thành phố Cần Thơ (Ban Quản lý dự án ODA) báo cáo trả lời cử tri quận Ninh 

Kiều về giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Quang Trung và 

đường Hoàng Quốc Việt như sau: 

 1. Cầu Quang Trung: 

 Hạng mục xây dựng cầu Quang Trung đơn nguyên 2 đến nay tiến độ công 

trình chậm so với kế hoạch là do trong quá trình triển khai thi công phải điều chỉnh 

thiết kế trụ cầu và xin phép đảm bảo giao thông thủy trong quá trình thi công. 

 Để đẩy nhanh tiến độ thi công Ban Quản lý dự án ODA đã chỉ đạo nhà thầu 

phải t ng cường máy móc, vật tư, vốn trên công trình nhằm đảm bảo tiến độ hoàn 

thành công trình, ngoài ra Ban QLDA cũng chỉ đạo nhà thầu t ng cường thêm ca thi 

công trên công trình nhằm rút ngắn thời gian thi công, và dự kiến đến tháng 12/2019 

hoàn thành sẽ hoàn thành toàn bộ công trình (bao gồm cầu Quang Trung đơn Nguyên 

II và sửa chữa cầu Quang Trung hiện hữu). 

2. Đường Hoàng Quốc Việt: 

Để đẩy nhanh triển khai Hạng mục cải tạo, nâng c p đường Hoàng Quốc Việt 

Ban Quản lý dự án ODA và Đơn vị tư v n thiết kế đã tích cực phối hợp với UBND 

quận Ninh Kiều cùng các Sở ngành có liên quan để hoàn thành các thủ tục về điều 

chỉnh so với thiết kế cơ sơ được duyệt theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Đến 

nay, đã được UBND quận Ninh Kiều thông qua phương án tim tuyến thiết kế, nút 

giao và ranh giải phóng mặt bằng theo Thông báo kết luận số    TB-UBND ngày 18 

tháng 0  n m 20 9. Ban Quản lý dự án ODA đã trình UBND thành phố phê duyệt 

phương án khảo sát địa hình, địa ch t theo Quyết định số 9  QĐ-UBND ngày  0 

tháng 0  n m 20 9 và đã thực hiện xong các công tác khảo sát địa hình, địa ch t.  



Trong tháng 02 20 9 Ban Quản lý dự án ODA sẽ lập phương án thiết kế đ u 

nối tại 0  nút giao đường Tỉnh 92 , Nguy n V n C  và Quốc lộ 9 B (do chưa có phê 

duyệt quy hoạch đ u nối tại các nút giao) để th a thuận và thông qua các c p có thẩm 

quyền theo quy định. Đồng thời, sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện các thủ tục công tác 

bồi thường hỗ trợ, tái định cư và xác định cụ thể ranh mốc để tiến hành đầu tư. 

Dự kiến hồ sơ thiết kế sẽ hoàn thành vào cuối tháng   20 9 để tiến hành lựa 

chọn nhà thầu xây lắp và chuẩn bị công tác thi công xây lắp tiếp theo vào tháng 

06/2019 và hoàn thành công trình vào tháng 09 2020. 

Trên đây là báo cáo của Ban Quản lý dự án ODA về tình hình triển khai và giải 

pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với công trình cầu Quang Trung và đường 

Hoàng Quốc Việt./.   
  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, P. KTMT. 
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