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V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND 

thành phố 

Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2018 

 

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 văn số 4222/HĐND-TT ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố. 

Căn cứ ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng 

nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Sở Công Thương báo cáo nội dung 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực ngành công thương 

như sau: 

1. Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố tiếp tục xem xét di dời tuyến 

điện trung thế Cờ Đỏ - Nóc Bằng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân: 

Năm 2017, Điện lực Cờ Đỏ đã tiến hành bảo trì, sửa chữa lớn bằng cách 

tháp trụ để nâng cao tĩnh không, để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. 

Hiện tại chưa có nguồn kinh phí và chủ trương cụ thể quy hoạch di dời đường 

điện. 

Trong thời gian tới, Sở Công Thương s  tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân 

dân thành phố có văn bản kiến nghị Tổng công ty Điện lực Miền Nam bổ sung 

kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực thành phố C n Thơ để di dời tuyến điện 

trong thời gian sớm nh t. 

2. Cử tri huyện Phong Điền phản ánh hiện nay còn 30 hộ dân tại  p Ba 

Cao, xã Giai Xuân chưa có điện lưới quốc gia sử dụng (mặc dù huyện và Sở 

Công Thương đã khảo sát nhiều l n) kiến nghị thành phố quan tâm đ u tư để các 

hộ dân thuận lợi trong sinh hoạt 

Tuyến rạch Ba Cao tại  p Ba Cao, xã Giai Xuân đã có trong danh mục đ u 

tư Dự án C p điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố C n Thơ giai 

đoạn 2015-2020 theo Quyết định 984/QĐ-UBND thành phố ngày 31/3/2016 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. Hiện nay, Sở Công Thương đang tổ chức thi công 
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các tuyến điện ở huyện Vĩnh Thạnh và 3 tuyến ở huyện Thới Lai thuộc gói th u 

Nhu c u c p điện cho hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Thới 

Lai, Phong Điền và nhu c u c p điện cho các trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ 

trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; dự kiến năm 2019 khi được bố trí vốn s  triển 

khai công tác các tuyến điện ở huyện Phong Điền và một số tuyến còn lại huyện 

Thới Lai thuộc gói th u Nhu c u c p điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa 

bàn huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Phong Điền và nhu c u c p điện cho các trạm 

bơm điện quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh 

Trên đây là thông tin giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

10 Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Công Thương báo cáo gửi đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mật trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố để biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHTCTH, tthgiac.4 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Trung Trứ 
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