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Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố.  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

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

số 4222/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2018 của về việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố. 

Sở Xây dựng kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung 

kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý như sau: 

1. Kiến nghị tại điểm a khoản 13 “cử tri quận Ninh Kiều, Bình Thủy 

kiến nghị thành phố sớm có giải pháp khắc phục tình trạng các tuyến đường bị 

ngập nước khi triều cường hoặc mưa lớn đã xảy ra trong thời gian qua” 

Trả lời: 

Thời gian qua, trên địa bàn khu vực đô thị quận Ninh Kiều và Bình 

Thủy xảy ra tình trạng các tuyến đường, khu dân cư bị ngập nước trong thời 

gian có mưa lớn hoặc triều cường dâng cao. Nghiêm trọng nhất là vào ngày 10 

tháng 10 năm 2018 khi triều cường dâng cao 2,23m, hầu hết tại các tuyến 

đường của quận Ninh Kiều, Bình Thủy đã bị ngập. Theo số liệu thống kê của 

Xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước (Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) vào 

thời điểm đỉnh triều cao 2,23m, trên địa bàn quận Ninh Kiều có khoảng 60 

tuyến đường chính bị ngập, với 107 điểm ngập. Mức độ ngập sâu so với mặt 

đường từ 0,1m đến 0,65m, với thời gian ngập từ 2 đến 4 tiếng. Có 14 tuyến 

đường có mức độ ngập sâu từ 0,4 m đến 0,65m, trong đó đặc biệt là đường 

Mậu Thân (0,6m), Quang Trung (0,65m), Phạm Ngũ Lão (0,45m), đường 30/4 

(0,45m), Trần Văn Giàu (0,5m)…Tình hình diễn biến của mưa, lũ (triều 

cường) đã xảy ra trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, 

giao thông, đi lại, tình hình kinh doanh, buôn bán của người dân, đặc biệt là tại 

địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy.  

a. Nguyên nhân gây ngập trên địa bàn đô thị: 

Việc ngập do mưa, lũ và triều cường trên địa bàn đô thị thành phố Cần 

Thơ diễn ra trong thời gian qua được xác định bởi các nguyên nhân sau:  

+ Cao độ hiện trạng đô thị thấp (trung bình khoảng 1,2 – 1,8m) vì vậy 

khi triều cường dâng cao (> 2m) thì rất nhiều khu vực, tuyến đường bị ngập.  

+ Tình hình mưa lớn xảy ra nhiều hơn, bất thường hơn qua các năm, 
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vượt cường độ thiết kế hệ thống thoát nước hiện hữu.  

+ Triều cường diễn ra thường xuyên và tăng cao qua các năm. Đặc biệt 

mực nước triều đạt đỉnh 2,23m xảy ra vào ngày 10/10/2018 là cao nhất từ năm 

2000 đến nay.  

+ Mưa lớn, lũ và triều cường đồng thời xuất hiện làm nước trong đô thị 

không thể thoát ra hệ thống kênh, rạch xung quanh. 

+ Hệ thống thoát nước mưa, nước thải chưa được hoàn chỉnh, đầu tư 

chấp vá qua nhiều thời kỳ; một số hệ thống thoát nước quá tải, không còn đủ 

khả năng thoát nước cho lưu vực, khu vực đảm nhận. 

+ Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, hệ thống thoát nước đầu tư không 

theo kịp; một số mương, kênh rạch thoát nước bị lấp, lấn chiếm tại các khu 

dân cư và khu đô thị mới làm hạn chế, giảm, tắc dòng chảy thoát nước. 

+ Có thể một số khu dân cư, khu đô thị, các tuyến đường bị lún qua các 

năm trong quá trình sử dụng hoặc do tình trạng khai thác nước ngầm tại khác 

khu vực đô thị, khu công nghiệp trong thời gian qua. 

Đồng thời, theo số liệu từ thống kê từ Cơ quan Khí tượng thủy văn, 

trong đợt đỉnh triều xảy ra tại thành phố Cần Thơ vào ngày 10/10/2018 đạt 

2,23m (tại trạm đo Cần Thơ), là vượt qua đỉnh triều các năm. Tuy nhiên, đỉnh 

triều của trạm đo mực nước tại đầu nguồn Châu Đốc thì đỉnh lũ xảy ra tại thời 

điểm này (ngày 10/10/2018) vẫn thấp hơn các năm. Theo đánh giá của Cơ 

quan khí tượng thủy văn, nguyên nhân của việc mực nước tại Cần Thơ đạt 

đỉnh cao hơn các năm nhưng tại Châu Đốc lại không cao hơn các năm có thể 

do việc quản lý, vận hành của các van, đập, cống ngăn nước để hạn chế nước 

vào khu vực sản xuất nông nghiệp của các tỉnh đầu nguồn, cũng như trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. 

b. Giải pháp chống ngập trong thời gian tới: 

Để có giải pháp tổng thể về chống ngập và thoát nước thải, Ủy ban nhân 

dân thành phố đã và đang lập, phê duyệt Quy hoạch thoát nước thành phố Cần 

Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 3762/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 11 năm 2016); Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt (Quyết 

định số 3182/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018); Quy hoạch thủy lợi 

chống ngập úng thành phố Cần Thơ (Quyết định số 1721/QĐ-BNN-TCTL ngày 

20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).  

Thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo và giành rất nhiều nguồn 

lực để đầu tư xây dựng và thực hiện các giải pháp chống ngập theo các đồ án 

quy hoạch đề ra. Cụ thể là thành phố đang triển khai thực hiện Dự án Phát 

triển thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị với 

nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Với mục tiêu là kiểm soát ngập lụt và 

vệ sinh môi trường cho phần đô thị lõi của quận Ninh Kiều và Bình Thủy: 

gồm các hạng mục công trình xây dựng hệ thống kè sông Cần Thơ; xây dựng 

bờ kè cho rạch Cái Sơn - Mương Khai; xây dựng các cống ngăn triều và các 
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âu thuyền, các cống ngăn triều kết hợp cầu giao thông; cải tạo hệ thống kênh 

rạch; xây dựng các hồ điều hòa, chứa nước; lắp đặt các trạm bơm và cải tạo hệ 

thống cống thoát nước; hệ thống thiết bị điều khiển quản lý vận hành hiện đại. 

Với tổng mức đầu tư của Dự án là khoảng 7.339.334.416.950 đồng (tương 

đương khoảng 322 triệu USD). Thời gian thực hiện dự án đến năm 2021. Dự 

kiến sau khi Dự án đi vào vận hành sẽ hạn chế tối đa việc ngập do mưa và 

triều tại khu vực trung tâm của quận Bình Thủy và Ninh Kiều. 

- Đồng thời, Sở Xây dựng đã phối hợp và đề nghị Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện tăng cường thực hiện các công việc sau: 

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc 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. 

+ Kiểm tra, thống kê hệ thống cống thoát nước bị hư mục, cống bị rễ 

cây xâm thực để cải tạo thay thế. Cải tạo cao độ cống hố, ga không còn phù 

hợp với cao độ với các tuyến cống của các tuyến đường chính và thay thế cống 

không còn đủ năng lực thoát nước so với thực tế hiện nay. 

+ Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống kênh, mương, rạch thoát nước 

trên địa bàn đô thị, có giải pháp khắc phục, khôi phục,mở rộng lại hiện trạng 

kênh mương nhằm tăng khả năng tiêu, thoát nước cho khu vực đô thị, tăng 

cường khả năng chứa nước cho đô thị.  

2. Kiến nghị tại mục b khoản 13 “Cử tri đề nghị thành phố tăng cường 

xử phạt những khu dân cư tự phát, các trường hợp xây dựng không phép” 

Trả lời: 

Nội dung kiến nghị của cử tri cũng là nội dung được Ủy ban nhân dân 

thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân 

thành phố đã có Công văn số 3713/UBND-XDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2018 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý các khu dân cư tự phát 

trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, trong 

đó đã giao:  

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện: Rà soát Quyết định số 

05/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi 

nông nghiệp không phải là đất ở. Trường hợp, cần sửa đổi bổ sung thì tham 

mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi cho phù hợp và Đề xuất 

biện pháp xử lý các khu dân cư tự phát theo đúng quy định.  

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái 

Răng thực hiện: Có biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh các khu dân 

cư tự phát. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, 

xây dựng công trình. 

Để tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Sở Xây dựng đã có 

Công văn số 2380 /SXD-TTrXD ngày 09 tháng 11 năm 2018 về việc tăng 



4 

cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và chỉ đạo 

Thanh tra Sở Xây dựng thường xuyên phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.  

Đồng thời, Sở Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, trình Ủy 

ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt, để làm cơ sở quản lý. 

3. Kiến nghị tại mục c khoản 13 “Phối hợp với Sở Tài chính: Cử tri đề 

nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri biết tình hình thu và việc quản lý, 

sử dụng nguồn thu 500 đồng/m3 để xử lý nước thải sinh hoạt đối với quận 

Ninh Kiều và Bình Thủy” 

Hiện nay, việc thu phí vệ sinh (về nước thải) 500 đồng/m
3
 nước sạch 

đang được Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ thu hộ, không được sử 

dụng và gửi vào tài khoản đặc biệt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân thành phố, Sở Tài chính đang nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

thành phố việc sử dụng tiền nguồn thu trên cho công tác quản lý, vận hành, 

bảo dưỡng, bảo trì Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ khi 

Dự án đi vào hoạt động theo quy định. 

Sở Xây dựng kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, P-HTKT.HS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Sáu 
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