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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

   SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 3308/SKHĐT-KTN 

V/v thông tin giải thích ý kiến, kiến 

nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội 

đồng nhân dân thành phố.   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Cần Thơ,  ngày 17 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 thành phố. 

    

Căn cứ Báo cáo số 528/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của 

cử tri  trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.  

Thực hiện Công văn số 4222/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 10 HĐND thành phố.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được 02 nội dung của cử tri đề nghị thành phố 

thông tin, có liên quan đến chức năng, nhiêm vụ của Sở,  cụ thể như sau: 

a) Cử tri đề nghị thành phố thông tin tình hình triển khai thực hiện các dự án 

kêu gọi đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư được thành phố tổ chức vào tháng 8 vừa 

qua. 

Thông tin kết quả thực hiện: 

 Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018, UBND thành phố 

đã ban hành Công văn số 2004/UBND-KT ngày 22/6/2018  phê duyệt danh mục các 

dự án mời gọi đầu tư với tổng số 54 dự án đầu tư, trong đó có 44 dự án kêu gọi đầu 

tư trực tiếp và 10 dự án kêu gọi đầu tư hình thức PPP).  

Sau Hội nghị, thành phố đã ban hành văn bản bổ sung thêm 05 dự án kêu gọi 

đầu tư: (Dự án Khu đô thị mới phường An Bình- Khu 2; Khu đô thị mới lô số 21; 

Khu đô thị mới và tái định cư lô số 14B; Khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón 

tiếp và bến thuyền tổng hợp tại phường Hưng Phú;  Khu biệt thự Cồn Ấu, phường 

Hưng Phú); ngoài ra còn có Khu tái định cư lô số 7B được ghép chung vào Khu đô 

thị thông minh 1A để kêu gọi đầu tư. 

Tổng hợp đến nay, thành phố kêu gọi tổng số 59 dự án,, trong đó có 10 dự án 

kêu gọi đầu tư đối tác công tư (PPP) và có 49 dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp.   

- Đối với các dự án kêu gọi đầu tư đối tác công tư (PPP), mặc dù có nhiều nhà 

đầu tư đăng ký thực hiện dự án, nhưng do Trung ương ban hành văn bản yêu cầu 

tạm dừng thực hiện chờ Nghị định mới của Chính phủ về chủ trương thực hiện đối 

với nội dung này nên chưa thực hiện được.    

- Đối với 49 dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp, hiện có 21 dự án được nhà đầu tư 

chính thức nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án. Gồm: 
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+ Lĩnh vực cơ sở hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp: 02 dự án.   

+ Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch: 02 dự án: 

 + Lĩnh vực bất động sản (Khu nhà ở, văn phòng, TM-DV):17 dự án. 

 . Quận Ninh Kiều:  4 dự án 

  . Quận Bình Thủy: 6 dự án   

 . Quận Cái Răng:  06 dự án 

 . Quận Ô Môn:      01 dự án 

Dự kiến sau Hội nghị xúc tiến đầu tư 2018, UBND thành phố sẽ quyết định chủ 

trương đầu tư đến cuối năm 2018: 08 dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến là 22.643 

tỷ đồng. 

Để hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án, UBND thành phố đã ban hành Quyết 

định số 2723/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018, về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

cấp thành phố về hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 

ngân sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

b) Cử tri kiến nghị thành phố thông tin cho cử tri biết tình hình triển khai thực 

hiện dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng (tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn). 

Thông tin dự án: 

Dự án Công viên vĩnh hằng Miền Tây được Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 

2017, do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng đầu tư, với tổng diện 

tích dự án khoảng 150 ha (giai đoạn 1: 88,3 ha, giai đoạn 2: 61,7 ha); tổng vốn đầu 

tư (giai đoạn 1): 637, 2 tỷ đồng; thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 5 năm (từ năm 

2017 đến năm 2021), giai đoạn 2 là sau năm 2021. 

* Tình hình triển khai thực hiện dự án: Theo báo cáo của Nhà đầu tư tại Công 

văn số 123/BSV.2018 ngày 06/11/2018 và kết quả rà soát thực tế của các sở, ngành, 

địa phương vào ngày 09/11/2018: 

- Về công tác  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:  

+  Dự án đã triển khai đo đạc cắm mốc ranh để lập quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 dự án. Công ty đang tiến hành tuyển chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có 

kinh nghiệm và có phương án thiết kế khả thi nhất, đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về 

nhiệm vụ quy hoạch của chủ đầu tư. 

+ Đã ký hợp đồng đo đạc hồ sơ kỹ thuật đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư. Đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 với UBND quận Ô Môn. 

+ Do dự án có diện tích đất thu hồi là đất trồng lúa trên 10 ha phải có văn bản 

chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nên hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành các 

bước thủ tục với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi trình UBND thành phố 

xem xét, giải quyết. 

- Nhà đầu tư đã ký quỹ theo quy định với số tiền 9,558 tỷ đồng. 

- Các thủ tục đầu tư về xây dựng, đất đai: Chưa thực hiện. 
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* Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: 

- Hoàn thành thủ tục đầu tư: Thực hiện các thủ tục đầu tư về xây dựng, phòng 

cháy chữa cháy, môi trường,…(Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, thiết kế 

cơ sở, PCCC, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế bản vẽ, dự toán,…)   

- Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (giai đoạn 1): Nhà đầu tư 

sẽ tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, trình Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận do đất trồng lúa trên 10 ha, dự kiến hoàn thành quý 

IV/2021. 

- Thời gian khởi công dự án: Dự kiến quý I/2020, dự án sẽ được thi công theo 

tiến độ giải phóng mặt bằng. 

- Thời gian hoàn thành dự án: Dự kiến ngày 31/12/2022. 

Trên đây là nội dung thông tin giải thích ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp 

thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở (để b/cáo); 

- Lưu VT, P.KTN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Trạng 
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