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Cần Thơ, ngày  28  tháng 02 năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri  

sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố 

 
 

Thực hiện Công văn số 429/UBND-TH ngày 12 tháng 02 năm 2019 về việc 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ, 

Qua rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo kết quả như sau: 

1. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đang xem xét, có thể giải quyết 

trong thời gian tới: 

a. Cử tri huyện Phong Điền phản ánh cho đến nay còn 09 hộ dân có đất bị 

ảnh hưởng bởi dự án Khu di tích Vòng cung chưa được bố trí nền tái định cư và 

kinh phí di dời để ổn định cuộc sống, kiến nghị thành phố sớm quan tâm giải 

quyết dứt điểm cho người dân 

- Việc bố trí nền cho 09 hộ dân: 

Đến nay còn 09 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu di tích Vòng 

cung chưa được bố trí nền tái định cư do chưa có nền để bố trí tái định cư cho các 

hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu di tích Vòng Cung (Khu A) gồm 60 nền. 

Dự án dự kiến bố trí tái định cư tại chỗ (khu D), hiện đang tập trung đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác kiểm kê đã hoàn tất, đang chờ họp 

xét tính pháp lý. 

- Việc kinh phí di dời cho 09 hộ dân: 

Do các hộ dân còn đang sinh sống tại dự án Khu Di tích Vòng Cung chưa 

bàn giao mặt bằng, nên chưa được hỗ trợ kinh phí di dời. 

b. Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh Dự án trường Đại học Y dược Cần 

Thơ đến nay có trên 100 hộ dân chưa được giao nền tái định cư, đề nghị thành 

phố sớm xem xét, giải quyết 

Dự án xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có tổng diện tích đất thu 

hồi là 31,06 ha (đã trừ 1,53 ha mà Trường Đại học Y Dược xin điều chỉnh trả lại).  

Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 702 hộ. 

Có 60 hộ đủ tiêu chuẩn mua nền tái định cư và 520 hộ được xét cho mua nền 

với số lượng 665 nền.  

Đã bốc thăm, bàn giao nền tái định cư cho 477/580 hộ với số lượng 543 nền, 

bao gồm: Hộ đủ tiêu chuẩn là 60 hộ/111 nền; Hộ được xét mua: 417 hộ/432 nền. 

Hiện tại, quỹ nền tái định cư bán cho các hộ dân bị ảnh hưởng đã hết, còn lại 

103 hộ được phê duyệt cho mua nền tương đương khoảng 122 nền. UBND thành 
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phố Cần Thơ đã có Công văn số 918/UBND-KT ngày 22/3/2017 về việc thống 

nhất chủ trương tiếp nhận các lô nền tái định cư tại Khu đô thị - tái định cư Cửu 

Long. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ chưa nhận được quỹ nền tái 

định cư, nên chưa giải quyết các hộ dân thuộc diện mua nền lại. 

c. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố sớm giải quyết về việc cấp 

nền tái định cư cho những hộ dân có đất, nhà bị thu hồi nhà, đất bị ảnh hưởng 

bởi dự án đường 40m nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 

Qua kiểm tra hồ sơ, dự án đi qua phường An Thới, phường Long Hòa và 

phường Long Tuyền thuộc địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có tổng 

diện tích đất thu hồi là 20,5 ha. 

- Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng khoảng 590 hồ sơ tương ứng với số tiền 

210,7 tỷ đồng (trong đó có 52 hồ sơ cống ngăn triều). 

- Tổng nhu cầu tái định cư: 230 nền. 

- Chính sách tái định cư đã phê duyệt gồm: 30 hộ đủ tiêu chuẩn, 19 hộ xét cho 

mua và 174 hộ không đủ điều kiện. 

Đã bốc thăm, bàn giao 109 nền bố trí tái định cư cho các hộ dân. Trước mắt, 

ưu tiên bố trí nền cho các hộ tại những vị trí cần mặt bằng để thi công trước, các hộ 

còn lại sẽ tiếp tục bố trí tái định cư sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất nhận được 

quỹ nền tái định cư tại khu tái định cư Cửu Long. 

2. Đối với các ý kiến cần phải giải trình, giải thích hoặc thông tin đến       

cử tri: 

a) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố 

Cần Thơ: Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh tình trạng ngân hàng không chấp 

nhận thế chấp đối với các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sắp 

hết hạn, vì vậy người dân gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục vay vốn ngân 

hàng, kiến nghị ngành chức năng thành phố có giải pháp để người dân tiếp 

cận tín dụng phục vụ sản xuất 

Căn cứ Quy định tại khoản 2, 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy 

định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất. Cụ thể như sau: 

 “… 

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất 

nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, 

khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định 

tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải 

làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu 

cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo 

trình tự, thủ tục như sau: 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, 

cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết 
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định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn 

phòng đăng ký đất đai; 

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp 

tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 

210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ 

địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất 

hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp 

xã.”. 

 Như vậy, khi hết thời hạn sử dụng đất thì người dân được tiếp tục sử dụng 

đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật 

Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Tuy nhiên, 

khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện quy 

định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai: 

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: a) Có Giấy chứng nhận, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại 

khoản 1 Điều 168 của Luật này; b) Đất không có tranh chấp; c) Quyền sử dụng đất 

không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Trong thời hạn sử dụng đất". 

Do đó, khi thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng thì phải đảm 

bảo điều kiện còn trong thời hạn sử dụng đất. Nếu quyền sử dụng đất sắp hết 

hạn, người dân có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng 

nhận để được vay vốn Ngân hàng thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại 

khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ 

họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường kính 

báo cáo HĐND thành phố, UBND thành phố./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sử 
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