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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9
Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021
Trước và sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân1 thành phố Cần Thơ khóa
IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận 61 ý kiến,
kiến nghị cử tri đóng góp về công tác chỉ đạo, điều hành, giải pháp thực hiện
mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, UBND thành phố
đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiêm
túc tiếp thu, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản đến Thường trực
HĐND thành phố để thông tin đến cử tri thành phố. Đến nay, các sở, ban ngành
và UBND quận, huyện đã nghiên cứu, tiếp thu và có văn bản trả lời 61 ý kiến,
kiến nghị của cử tri đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 42 ý kiến, kiến nghị của cử tri
đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết và thông tin giải trình (chiếm tỷ lệ
68,85%); 17 ý kiến, kiến nghị đã được các sở ngành tiếp thu, giải quyết trong thời
gian tới (chiếm tỷ lệ 27,42%); 02 ý kiến, kiến nghị, các cơ quan chức năng đang
nghiên cứu biện pháp giải quyết (chiếm tỷ lệ 3,73%). Tại kỳ họp này, UBND
thành phố báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:
A. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT HOẶC
GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN ĐẾN CỬ TRI
I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

1. Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị chấn chỉnh trường hợp người dân đổi
căn cước công dân, khi xuất trình chứng minh nhân dân chỉ ghi năm sinh:
Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã đề nghị Công an thành
phố tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh công tác cấp căn cước công dân tại Công an
quận Ninh Kiều; đồng thời chỉ đạo, quán triệt, nhắc nhở toàn lực lượng nói chung
trên địa bàn thành phố và lực lượng làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân nói
riêng chấn chỉnh về lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử với người dân trong việc xử lý
các thủ tục hành chính và việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ
chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; đấu
tranh, phòng chống tội phạm:
Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; đấu tranh,
phòng chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được UBND
thành phố quan tâm và đưa vào Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý để
chỉ đạo ngành Công an, các địa phương và đơn vị có liên quan tập trung triển khai
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thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông. Kết quả như sau:
Từ đầu năm đến nay, ngành Công an đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị
có liên quan tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ,
phòng ngừa xã hội; tập trung lực lượng ra quân thực hiện có hiệu quả cao điểm
tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất
2018; mở 09 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; duy trì tổ chức tốt
công tác tuần tra phối hợp từ 22 giờ đêm đến sáng; thực hiện quyết liệt 08 cao
điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; tổ chức
40 ngàn cuộc tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện,
triệt phá nhiều vụ án, vụ việc, xử lý nhiều trường hợp vi phạm,... với tỷ lệ điều tra
phá án đạt 96,91%, trọng án đạt 100%2; nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội được
kéo giảm so với cùng kỳ như: hủy hoại tài sản giảm 41%, giết người giảm 25%,
cướp giật tài sản giảm 25,9%, cưỡng đoạt tài sản giảm 20%, cố ý gây thương tích
giảm 16,67 %, trộm cắp tài sản giảm 2,6%.
Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục
như: công tác nắm thông tin, dự báo tình hình hoạt động của tội phạm, công tác
phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội từng lúc, từng nơi chưa kịp thời; tệ nạn
xã hội như: đánh bài, đá gà, số đề,… còn xảy ra phổ biến, nhất là ở các địa bàn
nông thôn, địa bàn giáp ranh; tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép
chất ma túy tăng cả số vụ và số người nghiện; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ3.
Để thực hiện tốt Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao
thông; đấu tranh, phòng chống tội phạm trong thời gian tới, UBND thành phố đề
nghị Công an thành phố cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung khắc
phục các hạn chế, tồn tại; đồng thời tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các
giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, thực hiện quyết liệt các cao
điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát,
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao
thông, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho nhân dân
về phòng chống tội phạm, cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi
tham gia giao thông; đồng thời, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ
như: lắp đèn chiếu sáng, đặt dải phân cách mềm, lắp vạch giảm tốc,... trên các
tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông.
3. Công tác quản lý và xử lý đối với việc đăng tải các thông tin trên các
trang mạng xã hội:
Thời gian qua, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động trên
mạng xã hội được các cơ quan chức năng của thành phố quan tâm, triển khai
thường xuyên, quyết liệt. Qua đó, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhắc nhở,
chấn chỉnh hoạt động của một số chủ tài khoản mạng xã hội Facebook và một số
Trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn thành phố; đồng thời xử lý theo quy
Khám phá nhanh 9/9 vụ trọng án, bắt 10 đối tượng.
Tai nạn giao thông đường bộ (tính từ 01/12/2017 - 01/11/2018): Xảy ra 94 vụ, làm chết 100 người, bị thương 33 người; so
cùng kỳ tăng 09 vụ (94/85), số người chết tăng 09 (100/91), số người bị thương giảm 05 (33/38).
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định của pháp luật đối với 04 chủ tài khoản trên mạng xã hội Facebook có địa chỉ
trên địa bàn thành phố có hành vi nói xấu, xuyên tạc Đảng, Chính quyền, tuyên
tuyền chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động, lôi kéo hoạt động biểu tình,…
Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông
tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ
quản lý nhà nước về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các quy định của pháp luật, cũng
như những tiện ích, tác hại và như vai trò của mạng xã hội đối với sự phát triển
mọi mặt của xã hội và với mỗi cá nhân tham gia. Qua đó để người dùng, nhất là
các đối tượng học sinh, sinh viên biết cách phòng chống, ngăn ngừa những tệ nạn,
những biểu hiện lệch lạc, từng bước hình thành và phát triển nhân cách, lối sống
tốt đẹp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các hoạt động, thông tin trên mạng; qua
đó kịp thời nhắc nhở, định hướng dư luận và xử lý các trường hợp đưa thông tin
chưa đúng sự thật, thông tin xuyên tạc,…
4. Kiến nghị của cử tri về việc xem xét trợ cấp hằng tháng cho Tổ
trưởng Tổ tự quản tại địa phương: Hiện nay, Chính phủ chưa có quy định về
mức phụ cấp cho đối tượng này. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 9
của Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND thành phố
ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản có nêu:
“Thành viên Tổ nhân dân tự quản khi gặp khó khăn được UBND xã, phường, thị
trấn xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần; kinh phí hoạt
động của Tổ nhân dân tự quản sẽ được chi từ các nguồn thu hợp pháp khác”.
II. LĨNH VỰC KINH TẾ NGÂN SÁCH

1. Kiến nghị của cử tri về việc kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đầu tư
xây dựng cơ bản, nhằm tránh tình trạng đầu tư dàn trãi, kéo dài, không
hiệu quả:
Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật đầu tư công, kể từ năm 2016, các công trình được bố trí kế hoạch vốn
phải thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND
thành phố, HĐND quận, huyện ban hành. Mức vốn bố trí hàng năm cho từng dự
án phải đảm bảo theo khả năng cân đối vốn và báo cáo thẩm định nguồn vốn tại
thời điểm cho chủ trương đầu tư. Việc bố trí vốn phải thực hiện theo nguyên tắc
dự án nhóm B bố trí không quá 5 năm và không quá 3 năm đối với dự án nhóm C.
Do đó, việc bố trí kế hoạch vốn đã hạn chế được tình trạng bố trí vốn dàn trãi, riêng
đối với các trường hợp dự án bị kéo dài thời gian thực hiện hầu hết đều do gặp
nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư cùng với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc
chấp hành quy định về bố trí kế hoạch vốn đầu tư công, đồng thời giám sát, đánh giá
đầu tư đối với các dự án trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.
2. Cử tri kiến nghị thành phố tăng cường quản lý sử dụng đất công
trên địa bàn thành phố và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm: Quản lý và
sử dụng đất công trên địa bàn thành phố trong thời gian qua luôn được UBND
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thành phố quan tâm, chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý,
thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý đối với các trường hợp sai
phạm, sử dụng đất công trái phép. Ngoài ra, để góp phần nâng cao hiệu quả quản
lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở
Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Quyết định quy định về quản lý và
sử dụng quỹ đất do nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố; trong đó quy định rõ
trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và UBND xã, phường,
thị trấn trong quản lý, sử dụng đất công. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường
đang xem xét, nghiên cứu các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan
để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và xin ý kiến Thành viên UBND thành phố. Dự
kiến UBND thành phố sẽ phê duyệt trong tháng 12/2018.
3. Về điều chỉnh Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của
UBND thành phố quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng
và vật nuôi: Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp các ý kiến
góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định
điều chỉnh Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND thành
phố, gửi Sở Tài chính thẩm tra và trình UBND thành phố xem xét, quyết định;
dự kiến UBND thành phố sẽ phê duyệt trong tháng 12/2018.
4. Về bố trí kinh phí cho huyện Phong Điền thực hiện chính sách hỗ
trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định
số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Trong giai
đoạn 2017-2018, thành phố đã bố trí đầy đủ cho UBND huyện Phong Điền 4,76
tỷ đồng để thực hiện xây mới 64 căn nhà và sửa chữa 110 căn nhà theo chính
sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng. UBND thành phố đề nghị
UBND huyện Phong Điền khẩn trương thực hiện để hỗ trợ cho người dân theo
đúng quy định.
5. Thông tin về tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị - tái định cư
Cửu Long:
Dự án Khu đô thị - tái định cư Cửu Long do Công ty Cổ phần Đầu tư
bất động sản Cửu Long làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 55,79ha (trong đó diện
tích thực tế triển khai dự án khoảng 43,26ha, diện tích tự cải tạo 12,53ha). Hiện nay
đã giải phóng mặt bằng 26,121ha (đạt tỷ lệ 60,33%), tiến độ thực hiện dự án như sau:
- Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án: Đã chi trả bồi thường, hỗ trợ
301/349 hộ với tổng số tiền gần 92 tỷ đồng; UBND quận Bình Thủy đã ban hành
Quyết định phê duyệt chính sách tái định cư cho 219 hộ tương đương 114 nền, đến
nay Chủ đầu tư đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 86 nền và
đã tổ chức bốc thăm và bàn giao cho 42 hộ tương đương 86 nền.
- Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật: đã san lấp mặt bằng với diện tích 22,1ha;
đầu tư đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống
điện, cây xanh… đạt tỷ lệ trên 40%.
Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các sở,
ngành địa phương tiếp tục theo dõi, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện dự án
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nhằm đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó
khăn phát sinh; theo cam kết của chủ đầu tư, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2020.
6. Cử tri quận Cái răng đề nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án, kịp thời bố trí nền tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi trong
các dự án trên địa bàn:
Thời gian qua, thành phố đã tích cực xúc tiến đầu tư, mời gọi và thu hút
được một số nhà đầu tư tham gia đầu tư trên địa bàn, trong đó có các dự án tại
khu đô thị Nam Cần Thơ. Đến nay, đã có một số dự án đã hoàn thành, đưa vào
khai thác, sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế, phát triển đô thị trên địa bàn thành
phố nói chung và quận Cái Răng nói riêng. Tuy nhiên, một số dự án tiến độ triển
khai chậm so với kế hoạch, chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều
khó khăn; năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý của một số chủ đầu tư còn hạn
chế, có trường hợp thành phố phải thu hồi quyết định đầu tư; ngoài ra, một số dự
án chủ đầu tư khảo sát, điều tra chưa chặt chẽ, chưa sát với nhu cầu tái định cư
dẫn đến thiếu nền bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; một số dự án
kéo dài có công trình hạ tầng xuống cấp, nhất là hạ tầng giao thông, chậm duy tu,
bảo dưỡng, thiếu đấu nối; việc xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu; chậm triển khai
hạ tầng xã hội;...
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, UBND thành phố đã chỉ đạo
các sở ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp:
Khẩn trương kiểm tra các dự án gặp khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ,
xử lý từng trường hợp cụ thể; rà soát, phân loại các dự án đang triển khai để
hướng dẫn nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án hoặc phải đề xuất lại chủ trương
đầu tư theo quy định tại điều khoản chuyển tiếp của Luật Đầu tư đối với từng dự
án cụ thể, nhất là các dự án tái định cư; rà soát, thông báo nhà đầu tư thực hiện
nghiêm việc ký quỹ theo quy định và tích cực triển khai dự án khi được cấp thẩm
quyền quyết định chủ trương đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về
hoạt động, tiến độ đầu tư đối với các dự án, nhằm đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu
tư thực hiện theo tiến độ đã cam kết với thành phố, không để tình trạng kéo gây
ảnh hưởng đến người dân, môi trường và doanh nghiệp; tổ chức thực hiện hậu
kiểm các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, chú ý các hạng mục đầu tư chưa
được thực hiện theo thiết kế cơ sở đã được phê duyệt để kịp thời đề nghị Chủ đầu
tư triển khai thực hiện và có cam kết thời gian hoàn thành; rà soát nhu cầu tái định
cư trên địa bàn thành phố và xây dựng dự án mua nền tái định cư để kịp thời bố trí
cho các hộ dân bị thu hồi đất, dự kiến dự án sẽ được phê duyệt trong năm 2018.
7. Cử tri quận Cái Răng đề nghị xem xét và điều chỉnh việc áp giá bồi
thường, hỗ trợ tái định cư sát với giá thị trường, đồng thời phản ánh giá đền bù
tại các dự án trên địa bàn quận áp dụng chưa thống nhất và có sự chêch lệch
lớn giữa giá bồi thường người dân được nhận so với giá mua nền người dân
phải nộp khi nhận nền tái định cư:
Thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai
năm 2013, việc xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các dự án khi Nhà
nước thu hồi đất dựa trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng
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quyền sử dụng đất trên thị trường tại khu vực có cùng điều kiện với khu vực dự
án và được thông qua Hội đồng Định giá đất thành phố. Trên địa bàn quận Cái
Răng, trong thời gian qua, chủ yếu thực hiện các khu đô thị mới, khu tái định cư với
vị trí thực hiện các dự án chủ yếu thuộc các khu vực nông thôn trước đây, điều
kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, điện nước và các hạ tầng xã hội như giáo dục, y
tế chưa thuận lợi, do đó giá đất cụ thể được xác định để tính bồi thường khi Nhà
nước thu hồi đất là phù hợp với điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội và giá trị sinh
lợi của đất khi chưa thực hiện dự án. Tại các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể
để tính bồi thường của các dự án có các mức giá khác nhau được phê duyệt cho
từng vị trí. Tuy nhiên, tại các vị trí có điều kiện giao thông, sinh lợi tương đương
thì có mức giá là bằng nhau và không có sự chênh lệch. Ví dụ: Tại vị trí đất
không tiếp giáp các tuyến đường giao thông có cùng mức giá, đối với Đất cây lâu
năm là 440.000 đồng/m2 và Đất cây hàng năm là 400.000 đồng/m2.
Khi thực hiện tái định cư cho người bị thu hồi đất đủ điều kiện tái định cư,
thì vị trí tái định cư thuộc các khu đô thị, khu tái định cư đã đầu tư hoàn chỉnh về
cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông và các hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt;
về giá nền tái định cư được xác định dựa trên giá thành đầu tư nền tái định cư tại các
khu đô thị, khu tái định cư và có xem xét cân đối với giá đất được bồi thường cùng
loại tại khu vực dự án theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 86 của Luật Đất đai
năm 2013. Do đó giá nền tái định cư khi người dân nhận nền tái định cư có sự
chênh lệch so với giá đất cụ thể được xác định tại thời điểm bồi thường; để xác
định mức độ chênh lệch giữa giá bồi thường người dân được nhận so với giá nền
tái định cư thì cần phải xác định cụ thể dự án bị ảnh hưởng và vị trí tái định cư.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Sở
Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan trong quá trình tham
mưu xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và giá
nền tái định cư phải xem xét cân đối mức độ chênh lệch nhằm đảm bảo quyền lợi
của người bị thu hồi đất theo đúng quy định.
8. Cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí để quận Thốt Nốt duy tu, sửa chữa
một số tuyến kênh trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, đồng thời thông tin về
Đồ án Quy hoạch phòng chống sạt lở các sông, rạch trên địa bàn thành phố:
- Về hỗ trợ kinh phí để quận Thốt Nốt duy tu, sửa chữa một số tuyến kênh
trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng: Trong những năm qua, mặc dù ngân sách
thành phố còn nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng đã ưu tiên bố trí vốn để quận Thốt
Nốt thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình chống sạt lở trên địa bàn, như:
Công trình Kè bảo vệ thị trấn Thốt Nốt4; công trình bờ kè sông Bò Ót (đoạn từ
cầu Bò Ót đến vàm sông Bò Ót) và công trình kè chống sạt lở bờ sông kênh Thốt
Nốt (đoạn từ Nhà văn hóa cũ đến rạch Trà Cui) 5. Bên cạnh, thành phố đã hỗ trợ
kinh phí để quận Thốt Nốt gia cố, khắc phục điểm sạt lở trên kênh Bò Ót với kinh
phí là 881 triệu đồng từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố.
Tổng chiều dài 1.237m, đã thi công hoàn thành năm 2014, tổng vốn đầu tư là 70,56 tỷ đồng.
Năm 2018 đã được bố trí tổng số 16 tỷ đồng cho công trình bờ kè sông Bò Ót và 10 tỷ đồng cho công trình kè
chống sạt lở bờ sông kênh Thốt Nốt.
4
5
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- Thông tin về Đồ án Quy hoạch phòng chống sạt lở các sông, rạch trên địa
bàn thành phố: Theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của
UBND thành phố về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phòng chống sạt lở các
sông, rạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020,
tầm nhìn đến năm 2030: tổng cộng có 25 tuyến kè, trong đó giai đoạn 2010-2015
có 11 tuyến kè, giai đoạn 2015-2025 có 12 tuyến, giai đoạn 2025 - 2030 có 2
tuyến kè. Hiện nay, đã thực hiện được 05 tuyến, đang triển khai đầu tư 04 tuyến.
Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tranh thủ nhiều nguồn vốn để sớm
thực hiện đầu tư các công trình phục vụ chống sạt lở trên địa bàn thành phố, đặc
biệt là các dự án, công trình đã có trong Đồ án Quy hoạch phòng chống sạt lở các
sông, rạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó có quận Thốt Nốt6.
9. Thông tin về việc xây dựng chính sách kêu gọi đầu tư; chính sách hỗ
trợ các hộ chăn nuôi thuỷ sản khi tham gia vào hợp tác xã:
- Về xây dựng chính sách kêu gọi đầu tư: Trong thời gian qua, tình hình
thu hút đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế như:
Một số dự án trọng điểm, mang tính động lực của thành phố còn chậm so với
mục tiêu đề ra, đặc biệt là các dự án: phát triển đô thị mới, đô thị thông minh,
du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao,…. Các chương trình, dự án hỗ trợ
doanh nghiệp được ban hành khá nhiều, nhưng số lượng doanh nghiệp tiếp cận và
được hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ lãi suất không đáng kể so với tổng số doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố. Do đó, để cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút
đầu tư vào thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp
với các Sở, ngành có liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của
HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà
nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng
hợp các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo quy trình của Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết
theo luật định, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.
- Về việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi thủy sản khi tham gia vào Hợp tác xã:
Qua rà soát, việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ Hợp tác xã được thực hiện
theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản có liên quan.
10. Công tác quản lý, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng
hóa lưu thông trên thị trường đối với hàng hóa là phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp:
Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, nhất là
các mặt hàng phân bón nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái
phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng không rõ nguồn gốc
nhập lậu vào địa bàn thành phố. Kết quả như sau: tính đến tháng 10/2018, các
ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra 258 vụ; qua đó đã phát hiện 111 vụ vi
phạm, đã xử lý 110 vụ, khởi tố 01 vụ, tổng số tiền xử phạt trên 1,029 tỷ đồng.
Kè đầu Cù lao Tân lộc, chiều dài khoảng 4.000m, tổng mức đầu tư khoảng trên 183 tỷ đồng và được xác định
xây dựng trong giai đoạn 2015 - 2025.
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Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các ngành, các lực lượng chức
năng tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện
các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
11. Về định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng cánh
đồng lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh:
- Về định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh
Thạnh: (1) Phát triển nông nghiệp và thủy sản chất lượng cao, bền vững, tạo sản
phẩm sạch, an toàn, có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu của huyện, của thành
phố và phục vụ xuất khẩu. (2) Phát triển nông nghiệp, thủy sản gắn với công
nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật,
gắn với công tác quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và giảm thiểu ô
nhiễm môi trường; đảm bảo an ninh lương thực và phát triển các ngành mũi
nhọn là thế mạnh của huyện. (3) Phát triển cân đối giữa chăn nuôi với trồng
trọt, giữa nông nghiệp với thủy sản trên cơ sở khai thác lợi thế của từng ngành
và mối quan hệ giữa các ngành để vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh vừa đẩy
nhanh tốc độ phát triển của các ngành giúp nâng cao thu nhập cho lao động
nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục xây dựng và phát triển các tổ hợp tác, hợp
tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.
- Về xây dựng cánh đồng lớn: Để thực hiện mục tiêu giúp nâng cao chất
lượng lúa hàng hóa, giảm giá thành sản xuất thông qua tổ chức liên kết sản
xuất; xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, tăng cường áp dụng khoa
học, công nghệ trong sản phẩm, đồng bộ hóa quy trình từ sản xuất đến thu
hoạch và sau thu hoạch, phát triển toàn diện theo hướng bền vững và góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo vững chắc an ninh lương
thực quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu về tiêu dùng, nâng cao chuỗi giá trị sản
xuất lúa gạo tiến tới xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, UBND thành
phố đã ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 phê duyệt
Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định
hướng năm 2025; trong đó xác định cụ thể kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn
trên địa bàn các huyện, cụ thể đối với huyện Vĩnh Thạnh: đến năm 2020, dự
kiến diện tích xây dựng cánh đồng lớn là 13.000ha với khoảng 9.000 hộ dân
tham gia; định hướng đến năm 2025, diện tích 16.000ha với trên 11.000 hộ
tham gia.
12. Về ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất thời gian qua và
định hướng phát triển khoa học - công nghệ của thành phố trong cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0:
- Về ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất trên địa bàn thành phố
trong thời gian qua: Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, từ 2016 đến
nay, Sở đã phối hợp với các viện, trường, sở, ban ngành, quận/huyện và doanh
nghiệp triển khai 36 đề tài/dự án khoa học và công nghệ, nghiệm thu 37 đề tài/dự
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án khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp quốc gia; triển khai 32 dự án
khoa học và công nghệ, nghiệm thu 13 dự án khoa học và công nghệ cấp huyện.
Các kết quả nghiên cứu đóng góp tích cực cho công tác quản lý nhà nước, phát triển
sản xuất, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường,...; xây dựng được một
số mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,
điển hình như:
+ Đối với lĩnh vực y tế: Nghiên cứu áp dụng hóa trị với phác đồ XELOX
trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng; ứng dụng đặt máy tạo nhịp cho các bệnh
nhân rối loạn nhịp chậm đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố
Cần Thơ; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng bằng phương pháp
laser trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;
nghiên cứu tình hình đột biến kháng thuốc của HBV trên bệnh nhân viêm gan B
mãn tính; xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe sau khi ra viện cho người tai biến
mạch máu não;...
+ Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng
VietGAP tại Hợp tác xã rau Long Tuyền, Bình Thủy; xây dựng mô hình làng hoa
kiểng thành phố Cần Thơ phục vụ du lịch tại Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ;
chuyển giao, ứng dụng quy trình quản lý và phòng trừ ruồi đục trái dâu Hạ Châu và
vú sữa; xây dựng mô hình công nghệ sinh thái quản lý dịch hại trên lúa; xây dựng,
chuyển giao các mô hình sản xuất hiệu quả như: mô hình nuôi cá lóc trong vèo
kết hợp với cá sặc rằn trong ao mương vườn cho hộ dân tại phường Tân Phú quận Cái Răng; mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trê vàng trong
ao đất quy mô nông hộ ở huyện Vĩnh Thạnh;…
+ Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin: Ứng dụng công nghệ điện toán
đám mây trên nền tảng mã nguồn mở phục vụ xây dựng mô hình triển khai các
ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố; xây dựng
hệ thống điều khiển truy xuất dữ liệu lớn cho trường đại học, cao đẳng;..
+ Đối với lĩnh vực môi trường: Xây dựng bản đồ hiện trạng phát thải các
chất ô nhiễm không khí; mô phỏng lan truyền ô nhiễm không khí cho hoạt động
sản xuất công nghiệp, giao thông; đưa ra dự báo ô nhiễm không khí trong 5 - 10 năm
tới và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí phục vụ phát triển bền vững
của thành phố; xây dựng mô hình cấp nước sinh hoạt quy mô gia đình với công
suất 1- 2 m3/ngày ứng dụng công nghệ vật lý điện tử - oxy hóa sâu, cho hộ dân
sống phân tán ở quận Ô Môn;…
- Về định hướng phát triển khoa học và công nghệ của thành phố trong
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0:
+ Ưu tiên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy các hoạt
động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân
tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám
mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC), công nghệ in 3D, công nghệ vật liệu
tiên tiến, công nghệ lưu trữ...) để phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ số,
nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh.
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+ Tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa đổi mới công nghệ giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình Hỗ trợ phát
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020;… Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận,
ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sạch để
đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp, nhất là các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin (lĩnh vực
công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4).
+ Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt các
dịch vụ thành phố đang có thế mạnh và những dịch vụ phục vụ, hỗ trợ doanh
nghiệp như: tư vấn công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ; ươm tạo
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thương mại hóa công
nghệ, thiết bị; hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa,….
+ Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng: Tập
trung triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2025, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi
mới sáng tạo; xây dựng, hoàn thiện chính sách để phát triển mạnh mẽ doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới có giá trị cao và có sức cạnh tranh.
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ
người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng trong nước để hiểu biết và nhận thức
đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội, thách thức và bắt kịp xu thế của cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.
III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm bố trí đủ số lượng và
đảm bảo chất lượng thuốc ở tuyến khám, chữa bệnh cơ sở. Đồng thời, kiến
nghị các cơ sở khám, chữa bệnh niêm yết công khai danh mục thuốc BHYT
và thuốc ngoài BHYT để người dân biết, theo dõi:
- Về bố trí số lượng thuốc ở tuyến khám, chữa bệnh cơ sở: Theo báo cáo của
Sở Y tế, hàng năm các Bệnh viện/Trung tâm y tế làm đầu mối cung cấp thuốc cho
các Trạm Y tế xã/phường có nhiệm vụ hướng dẫn lập dự trù đảm bảo đủ số lượng
và chủng loại thuốc đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật được qui định tại Thông tư
39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế để tham gia đấu thầu; qua đó sẽ
cung cấp đầy đủ số lượng và chủng loại thuốc cho Trạm y tế sau khi có kết quả
trúng thầu; chất lượng thuốc đều đảm bảo và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thành phố đề nghị ngành Y tế
chỉ đạo các đơn vị chức năng khi lập dự trù số lượng và chủng loại thuốc ở tuyến
khám, chữa bệnh cơ sở để tham gia đấu thầu phải rà soát kỹ, xác định nhu cầu ở
địa phương để đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng thuốc.
- Về niêm yết công khai danh mục thuốc BHYT và thuốc ngoài BHYT:
Tiếp thu ý kiến cử tri, ngành y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện trên địa bàn
thành phố niêm yết công khai danh mục thuốc sử dụng, trong đó phải tách riêng
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danh mục thuốc không được BHYT chi trả (nếu có); đồng thời, thường xuyên cập
nhật danh mục thuốc, giá thuốc tại các nhà thuốc Bệnh viện và phải được niêm
yết công khai để người dân theo dõi.
2. Cử tri kiến nghị thành phố có chính sách cho vay ưu đãi đối với
công dân có hộ khẩu thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia chương trình
xuất khẩu lao động: Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của
Chính phủ, hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện cho vay người
nghèo và các đối tượng chính sách khác trong đó có chương trình cho vay xuất khẩu
lao động. Do đó, trường hợp người dân có nhu cầu vay vốn để xuất khẩu lao động
đề nghị liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ hoặc
các Phòng giao dịch các quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn, xem xét
giải quyết.
3. Cử tri đề nghị thành phố xem xét, chấn chỉnh tình trạng bác sĩ kê toa
thuốc không nằm trong danh mục thuốc BHYT; đồng thời, kiến nghị đưa tất
cả các loại thuốc vào danh mục BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham
gia BHYT: Hiện nay tất cả các thuốc đều nằm trong danh mục chung do Bộ Y tế
quy định và được Sở Y tế đấu thầu tập trung sử dụng cho tất cả các đối tượng có
hay không có thẻ BHYT. Một số bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế quận, huyện
được xếp hạng 3 theo phân hạng của Bộ Y tế hướng dẫn chỉ được sử dụng thuốc
theo hạng của bệnh viện; khi năng lực chuyên môn cao hơn các bệnh viện phải
xây dựng danh mục thuốc vượt tuyến, không để bệnh nhân tự mua thuốc bên
ngoài. Vấn đề này, Sở Y tế đã hướng dẫn các bệnh viện nghiêm túc thực hiện và
xây dựng danh mục thuốc vượt tuyến để thanh toán chi phí khám, chữa bệnh
BHYT. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra
và kịp thời chấn chỉnh các bệnh viện thực hiện đúng theo quy định nhằm đảm bảo
quyền lợi cho người có thẻ BHYT.
4. Cử tri thành phố đề nghị kiểm tra việc Bệnh viện Tâm Thần thành
phố không cấp, phát thuốc cho người bệnh có thẻ BHYT khi khám và điều
trị bệnh mà phải tự mua thuốc bên ngoài (vì lý do hết thuốc): Sau khi
nhận được phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế làm việc với
Bệnh viện Tâm thần thành phố để chấn chỉnh, khắc phục. Hiện nay, Bệnh viện đã
mua thuốc và cấp phát đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác điều trị cho người bệnh
lĩnh vực chuyên khoa tâm thần.
5. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị ngành chức năng thành phố rà
soát, cắt giảm các thủ tục khi chuyển viện đối với bệnh nhân sử dụng thẻ
BHYT, vì hiện nay khi bệnh nhân yêu cầu chuyển viện, Bệnh viện đa khoa
huyện giải quyết thủ tục còn chậm: Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay các
bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám, chữa bệnh, trong đó
có thủ tục làm giấy chuyển tuyến nhanh chóng và kịp thời. Qua kiểm tra, rà soát
các phản ánh của cử tri, tại Bệnh viện huyện Vĩnh Thạnh thì vừa qua có một số
trường hợp người bệnh yêu cầu chuyển tuyến đến các bệnh viện khoảng cách xa
trong tình trạng cấp cứu, nên một số bác sỹ phải xin ý kiến của lãnh đạo trực để
quyết định nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình vận chuyển.
Vấn đề này, Sở Y tế đã chấn chỉnh các bệnh viện khắc phục thủ tục chuyển tuyến
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nhanh gọn, đầy đủ thông tin và chuyển người bệnh đến các bệnh viện gần nhất để
kịp thời cấp cứu và điều trị.
6. Cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm về công tác tổ chức nghỉ
dưỡng đối với cán bộ, bố trí chặt chẽ về thời điểm, thời gian cũng như công
khai các chế độ, tiêu chuẩn đối với đối tượng được thụ hưởng:
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày
03/06/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn
chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
đối với Người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi
công liệt sỹ. Hàng năm, thành phố đều thực hiện đúng, đủ và kịp thời chế độ điều
dưỡng cho đối tượng là người có công với cách mạng, cụ thể: chế độ điều dưỡng
tại nhà (trợ cấp 1.110.000 đồng/người) hoặc chế độ điều dưỡng tập trung. Thời gian
qua việc thực hiện chế độ điều dưỡng tập trung với hình thức vừa tham quan tại
các điểm danh lam thắng cảnh kết hợp với nghỉ dưỡng; chủ yếu thực hiện đi điều
dưỡng tập trung tại thành phố Đà Lạt và Nha trang với thời gian không dưới 5
ngày và không quá 10 ngày/đợt điều dưỡng được quy định tại Thông tư nêu trên.
Tất cả các chế độ điều dưỡng đều được thực hiện công khai; việc thực hiện
chế độ đi điều dưỡng tập trung hay tại nhà là do người có công đăng ký danh sách
từ đầu năm.
7. Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh chất lượng dạy và học ở một số cấp
của bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố thấp, có tình
trạng học sinh đọc chữ không chạy nhưng vẫn cho lên lớp. Đề nghị ngành
chức năng có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tránh tình trạng học sinh được
lên lớp nhưng chất lượng không đảm bảo:
Trong thời gian qua, chất lượng dạy và học của các cấp học, bậc học
không ngừng cải thiện và nâng cao đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tỷ lệ
đội ngũ nhà giáo đạt và vượt chuẩn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; đồng thời
tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá
trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học
sinh. Ngoài ra, ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, rà soát việc
kiểm tra, đánh giá học sinh, nhất là học sinh tiểu học, tuyệt đối không để xảy ra
tình trạng học sinh đọc chữ chưa rành được lên lớp trên địa bàn thành phố.
Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo
tiếp tục chỉ đạo các trường học tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ nhằm
nâng cao năng lực thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục
phổ thông; thực hiện việc dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát
triển năng lực người học; phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương trong
giáo dục học sinh; tăng cường công tác kiểm tra việc đánh giá quá trình học tập
của học sinh. Bên cạnh đó, thành phố đề nghị cử tri nên phản ánh trường hợp cụ
thể học sinh đọc chữ không chạy nhưng vẫn cho lên lớp để thành phố kiểm tra,
xử lý triệt để.
8. Cử tri đề nghị thông tin kết quả, cũng như công tác tổ chức thi tốt
nghiệp trung học phổ thông của thành phố Cần Thơ năm 2018:
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- Công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố Cần
Thơ năm 2018: Để chuẩn bị cho Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018,
ngành giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch ôn
tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng nhóm đối tượng, sắp xếp thời gian ôn
tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh,…
Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp tổ chức kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia năm 2018, UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Thi
trung học phổ thông quốc gia và Tuyển sinh thành phố Cần Thơ năm 2018 nhằm
chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên
địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của
Hội đồng thi theo đúng quy định; qua đó các hoạt động phục vụ tổ chức kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn thành phố đều được thực hiện nghiêm
túc, an toàn, đúng Quy chế.
- Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của thành phố Cần Thơ năm
2018: Tỷ lệ xét công nhận tốt nghiệp đạt 97,09%, tăng 0,28% so với năm 2017,
trong đó Trung học phổ thông đạt tỷ lệ là 98,43%, Giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ
là 82,97%. Tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ vào các trường đại học, cao đẳng (tính đến ngày
24/9/2018) là 52,41%.
9. Thông tin về kế hoạch nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở
và trung học phổ thông Tân Lộc: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, để
xây dựng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc đạt chuẩn
quốc gia, trong năm 2017, Sở đã sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để nâng cấp sửa
chữa các khu vệ sinh, sơn lại các khối phòng học cũ; tháng 11 năm 2017, Trường
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc đã được công nhận đạt chuẩn
chuẩn quốc gia. Năm 2018, Trường Trung học cơ sở Tân Lộc do UBND quận
Thốt Nốt làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, mục tiêu phân bố học
sinh cấp trung học trên địa bàn cù lao Tân Lộc đảm bảo phù hợp. Nhìn chung,
trong giai đoạn 2016 - 2020, về cơ bản trường đáp ứng được nhu cầu phát triển
giáo dục phổ thông tại địa phương. Giai đoạn 2020 - 2025, Sở Giáo dục và Đào
tạo sẽ xem xét, xây dựng mở rộng thêm 10 phòng học và hạ tầng kỹ thuật cho
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc đáp ứng yêu cầu phát
triển lâu dài, ổn định.
10. Cử tri đề nghị thành phố quy hoạch xây dựng và cải tạo nghĩa
trang phù hợp với sự phát triển của xã hội như: khu dành cho các anh hùng
liệt sĩ, khu dành cho lãnh đạo cấp cao, khu dành cho cán bộ 40, 50 năm tuổi
Đảng… đồng thời quy hoạch đầu tư xây dựng Nhà hỏa táng, Nhà tang lễ tập
trung tại nghĩa trang của thành phố và bố trí đội ngũ quản lý, bảo dưỡng:
Theo đồ án Quy hoạch nghĩa trang thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 (đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1036/QĐUBND ngày 14/4/2017) có quy hoạch hệ thống nghĩa trang tập trung gồm 03
nghĩa trang tại: Khu vực quận Ô Môn và quận Bình Thủy quy mô từ 100 - 150
ha; tại huyện Vĩnh Thạnh và tại quận Cái Răng quy mô 30 - 50 ha; đồng thời
cũng quy hoạch hệ thống nhà tang lễ, quy hoạch cơ sở hỏa táng nhằm phục vụ
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nhu cầu nghĩa trang nhân dân, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành
phố Cần Thơ và có phân khu nhiều khu vực riêng để phục vụ theo tôn giáo, dân
tộc. Quy hoạch cũng đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư, chia thành nhiều giai đoạn:
Giai đoạn đến năm 2020, đến năm 2025, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm
2050. Theo đó, đến năm 2020 sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ nghĩa trang tại khu
vực quận Ô Môn và quận Bình Thủy; nghĩa trang tại huyện Vĩnh Thạnh; đầu tư
xây dựng nhà tang lễ phục vụ các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và
Thốt Nốt với vốn đầu tư khoảng 785 tỷ đồng. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND
thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất UBND thành phố
xem xét các kiến nghị nêu trên của cử tri khi tiến hành thực hiện đầu tư xây dựng
hoặc cải tạo các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1. Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp dải
phân cách đoạn đường từ Bệnh viện phụ sản Phương Châu đến Khu Dân cư
Hồng Phát: Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND quận Ninh Kiều cùng các đơn vị có
liên quan đã tiến hành khảo sát và thống nhất thực hiện lắp đặt dải phân cách
đoạn từ Bệnh viện Phụ sản Phương Châu, phường An Khánh đến Khu dân cư
Hồng Phát, phường An Bình. Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc lắp đặt
dải phân cách đoạn đường trên.
2. Cử tri kiến nghị miễn thu phí qua trạm thu phí T1 thuộc dự án cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đối với các xe cấp cứu từ thiện (cả lượt có bệnh
nhân và lượt về không có bệnh nhân): Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Thông tư số
35/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Quy định mức giá tối đa dịch vụ
sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ giao
thông vận tải quản lý quy định cụ thể đối tượng được miễn giá sử dụng dịch vụ
đường bộ: “Xe cứu thương; các loại xe khác đang chở người bị tai nạn đến nơi
cấp cứu”. Do đó, trường hợp cử tri kiến nghị được miễn thu phí qua trạm T1 đối
với xe cấp cứu từ thiện (cả lượt có bệnh nhân và lượt về không có bệnh nhân), đề
nghị chủ phương tiện liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang để được hướng dẫn, xem xét giải quyết theo đúng quy định.
3. Thông tin về thời gian hoàn thành cầu Rạch Nhum, cầu Rạch Tra và
dự án đường Tỉnh 922 (giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ):
- Công trình cầu Rạch Nhum, cầu Rạch Tra được UBND thành phố giao cho
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, với giá trị dự toán
xây dựng công trình khoảng 53 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2016 - 2020. Hiện
nay, đơn vị trúng thầu đang tiến hành thi công dự án và dự kiến thời gian hoàn
thành theo hợp đồng là 335 ngày (tính từ tháng 8/2018).
- Dự án Đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B
đến Cờ Đỏ) được UBND thành phố giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
thành phố làm chủ đầu tư với giá trị dự toán xây dựng công trình khoảng 935 tỷ
đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2017 - 2020. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng thành phố và đơn vị trúng thầu đã thương thảo, ký kết Hợp đồng; trong
đó thời gian thi công dự án là 510 ngày (tính từ tháng 11/2018).
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4. Thông tin về thời gian khởi công xây dựng Bờ Kè đường Võ Tánh
khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình; đồng thời, thông tin về việc đầu tư
xây dựng đoạn Kè có làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn Di sản phi vật thể cấp
quốc gia - Văn hóa Chợ nổi Cái Răng:
Đoạn kè dọc đường Võ Tánh khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận
Cái Răng thuộc gói thầu số 03 và một phần gói thầu số 04 trong phạm vi dự án
Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ; kế hoạch
năm 2018, tập trung thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư đoạn bờ kè trái thuộc gói thầu số 04 và sẽ triển khai thi công xây dựng vào
năm 2019; riêng gói thầu số 03, sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào
năm 2019 và đến năm 2020 sẽ khởi công xây dựng công trình.
Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang phối hợp với
UBND quận Cái Răng nghiên cứu giải pháp đảm bảo kết nối hài hòa giữa dự án
Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ và Đề án
Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng nhằm bảo tồn di sản phi vật thể cấp quốc
gia - Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, vừa đảm bảo vẻ mỹ quan và sự an toàn của
người dân khu vực hai bờ sông.
5. Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thông tin tiến độ thực hiện các công
trình nâng cấp các hẻm trên địa bàn quận do Ban quản lý dự án ODA làm chủ
đầu tư:
Qua rà soát, trên địa bàn quận Bình Thủy có 20 tuyến hẻm do Ban quản lý dự
án ODA làm chủ đầu tư thực hiện nâng cấp. Trong đó, đã hoàn thành 17/20 tuyến
hẻm; còn lại 03 tuyến hẻm, tiến độ thực hiện như sau:
- Hẻm 2 đường Bùi Hữu Nghĩa: Tuyến chính còn một đoạn khoảng 50m và
một đoạn hẻm nhánh dài khoảng 70m chưa hoàn thành mặt đường. Dự kiến sẽ
hoàn thành trong tháng 12/2018.
- Hẻm 6 đường Bùi Hữu Nghĩa: Đã giải phóng mặt bằng đoạn còn lại, dự kiến
sẽ hoàn thành trong tháng 12/2018.
- Hẻm 115 đường Cách mạng tháng 8: Đã triển khai thi công đạt khoảng
25% khối lượng, đang thi công hệ thống cấp nước và hố thu nước mưa. Dự kiến
sẽ hoàn thành trong tháng 12/2018.
6. Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng thông tin cho cử
tri biết quy trình quản lý chất lượng nước sinh hoạt của Nhà máy cổ phần
cấp nước chi nhánh 1 (đường 30/4) và công bố các chỉ số hóa nghiệm của
nước sạch cung cấp cho hộ dân sử dụng:
Hiện nay, công tác kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh
hoạt, được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày
11/12/2015 của Bộ Y tế. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng thành phố, quy
trình quản lý chất lượng nước sinh hoạt của nhà máy cấp nước Cần Thơ 1 tại
Đường 30/4 được kiểm soát theo Quy chuẩn Quốc gia được Bộ Tài nguyên và
Môi trường và Bộ Y tế ban hành; quá trình kiểm soát chất lượng nước được cụ
thể như sau: Nước thô từ trạm bơm cấp 1 được bơm đến cụm xử lý và được kiểm
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soát trước khi vào bể trộn; sau khi qua bể trộn nước được xử lý tại bể lắng và
được kiểm soát tại cửa ra bể lắng; nước sau khi lắng tiếp tục chảy sang bể lọc và
được kiểm soát sau khi lọc trước khi vào bể chứa; trước khi phát ra mạng đường
ống, nước sạch được kiểm soát lại tại đầu mạng phân phối; trong quá trình lưu
chuyển đến người tiêu dùng, nước tiếp tục được kiểm soát chất lượng.
Kết quả kiểm nghiệm nước ăn uống của Nhà máy cấp nước Cần Thơ 1 do
Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Cần Thơ thuộc Sở Y tế kiểm nghiệm trong
03 tháng gần nhất. Theo đó, các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng nước ăn uống
của nhà máy cấp nước Cần Thơ 1 đều đạt theo quy định của Quy chuẩn Quốc gia
QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế về chất lượng nước ăn uống.
7. Cử tri quận Bình Thủy phản ánh việc khai thác cát trái phép trên
Sông Hậu tại khu vực đối diện cầu Trà Nóc, làm tăng nguy cơ sạt lở: Qua rà
soát, vụ việc xảy ra do các phương tiện khai thác cát trên sông Hậu thuộc phía
Tỉnh Vĩnh Long lấn sang ranh giới thành phố Cần Thơ khoảng 18m để khai thác cát
trái phép; hành vi này đã bị các cơ quan chức năng của thành phố kịp thời phát hiện
và xử lý theo quy định. Để tránh lặp lại tình trạng nêu trên, UBND thành phố đã
chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương giám sát chặt chẽ để kịp thời phát
hiện, cung cấp thông tin để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý triệt để các vi
phạm theo quy định.
8. Thông tin về thời gian Nhà máy xử lý nước thải thành phố chính
thức hoạt động: Hiện nay, Chủ đầu tư đang tích cực triển khai các hạng mục còn
lại của dự án như: trạm quan trắc chất lượng nước và các hạng mục phụ trợ khác...
để nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ dự án theo quy định; dự kiến
sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018.
9. Cử tri đề nghị khắc phục tình trạng Nhà máy xử lý nước thải tại
khu công nghiệp Trà Nóc II gây mùi hôi nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh
hoạt của các hộ dân ở xung quanh:
Tiếp thu ý kiến của cử tri, các cơ quan chức năng của thành phố đã thành
lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất Nhà máy xử lý nước thải tập trung
khu công nghiệp Trà Nóc do Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng các khu công
nghiệp Cần Thơ làm chủ đầu tư để xử lý triệt để vấn đề mùi hôi và công tác quản lý
môi trường của Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Trà Nóc.
Quá trình kiểm tra, đoàn tiến hành lập biên bản hiện trường, thu mẫu nước thải để
đánh giá chất lượng nước thải; hướng dẫn tổ chức, cá nhân vận hành Nhà máy xử
lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Trà Nóc khắc phục những hạn chế,
tồn tại của Nhà máy và có giải pháp khắc phục vấn đề môi trường phát sinh
không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.
Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và
công nghiệp Cần Thơ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
tiếp tục theo dõi, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và
có giải pháp xử lý và quản lý môi trường ở các khu công nghiệp được tốt hơn,
góp phần vào công tác bảo vệ môi trường chung của thành phố.
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10. Cử tri kiến nghị ngành chức năng thành phố có giải pháp để thay
thế bọc nylon trong sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường:
Thành phố Cần Thơ luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên
suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian qua,
UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tập trung
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ
môi trường; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng
nhiều hình thức nhằm kêu gọi toàn thể nhân dân cùng nhau thay đổi thói quen
cuộc sống hàng ngày, hạn chế sử dụng túi ni lông và các loại vật dụng nhựa sử
dụng một lần; tích cực tăng cường tái chế, tái sử dụng để giảm gánh nặng ô nhiễm
chất thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và sức khỏe của cộng đồng;
đồng thời tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường.
Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục
tăng cường thực hiện tốt các giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức
cho người dân về ảnh hưởng của chất thải nhựa đối với môi trường nhằm thay đổi
dần dần thói quen về sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt để hạn chế tối đa các tác
hại đối với môi trường.
11. Thông tin về nâng cấp, sửa chữa chung cư Ngô Hữu Hạnh:
Khu chung cư Ngô Hữu Hạnh tại phường An Hội, quận Ninh Kiều có
nguồn gốc là nhà ở cho thuê thuộc sở hữu nhà nước được xây dựng trước năm
1975. Hiện có 32 hộ gia đình sinh sống tại chung cư và đã được cấp giấy chứng
nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận phản ánh của
các cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có
liên quan tiến hành kiểm định đánh giá an toàn kết cấu công trình khu chung cư
Ngô Hữu Hạnh. Kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm là: cấp B1; theo Quy trình
đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng được phê duyệt tại Quyết
định số 681/QĐ-BXD ngày 12/7/2016 của Bộ xây dựng thì cấp B1 là cấp được
mô tả như sau: “Khả năng chịu lực của kết cấu đáp ứng điều kiện sử dụng, cá
biệt có cấu kiện ở trạng thái nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu
lực, công trình đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường”; hướng xử lý: tiếp
tục sử dụng bình thường, sửa chữa các cấu kiện nguy hiểm và các hư hỏng nhỏ.
Trên cơ sở kết quả kiểm định chất lượng khu chung cư Ngô Hữu Hạnh, Sở
Xây dựng đã gửi văn bản thông báo đến Ban Quản trị chung cư, UBND quận
Ninh Kiều và chủ sở hữu nhà chung cư, tổ chức, cá nhân có liên; trường hợp các
chủ sở hữu muốn cải tạo, xây dựng lại thì kiến nghị Ban Quản trị chung cư tiến
hành lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án thực
hiện việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại khu chung cư.
12. Thông tin thời gian thực hiện dự án xây dựng bãi đậu xe trên
đường Phan Đình Phùng tại khu đất Tòa án nhân dân thành phố (cũ): Dự án
Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều được UBND thành phố giao
Quỹ Đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư, địa điểm xây dựng tại số 12
đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều; thời gian thực hiện
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dự án năm 2018 - 2020, với tổng mức đầu tư trên 157 tỷ đồng; hiện nay, Quỹ
Đầu tư phát triển thành phố đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện
dự án, dự kiến sẽ khởi công dự án trong Quý I/2019.
13. Thông tin về thời gian hoàn thành công trình Hồ Bún Xáng: Theo
báo cáo của Ban Quản lý dự án ODA, hiện nay các đơn vị thi công đang khẩn
trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình để có thể hoàn thành trong năm 2018.
14. Cử tri đề nghị thông tin thời gian thực hiện các dự án trên địa bàn
quận Cái răng: Dự án Khu Đô thị mới và Khu Công nghệ thông tin tập
trung (giai đoạn 2); dự án cầu và đường Trần Hoàng Na; các dự án do Công
ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan đầu tư; dự án do Tập
đoàn Taekwang (Hàn Quốc) đầu tư tại Khu công nghiệp Hưng Phú 2B; dự
án khu dân cư Nam Long, Long Thịnh; dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô:
- Đối với dự án Khu đô thị mới và Khu Công nghệ thông tin tập trung:
Dự án được UBND thành phố giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm
chủ đầu tư có quy mô diện tích khoảng 72,39 ha; trong đó khu đô thị mới khoảng
52,37 ha, khu công nghệ thông tin tập trung khoảng 20,02ha. Hiện nay Chủ đầu
tư đang triển khai thực hiện giai đoạn 1 với diện tích 30ha. Quỹ Đầu tư phát triển
thành phố cam kết sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và xây
dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư dự án, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố sẽ
sớm đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để trình HĐND thành phố thông qua
danh mục thu hồi đất giai đoạn 2 dự án. Dự kiến trong quý III/2019 sẽ thực hiện
giải phóng mặt bằng giai đoạn 2.
- Đối với công trình đường và cầu Trần Hoàng Na: Đây là một trong những
gói thầu của dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường thích ứng của đô
thị được UBND thành phố giao cho ban Quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư, tiến
độ triển khai thực hiện như sau: Đối với công trình cầu Trần Hoàng Na, hiện nay
đã hoàn thành thiết kế và đang thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án;
dự kiến sẽ triển khai thi công trong Quý I/2019 và hoàn thành vào Quí II/2021.
Đối với công trình đường Trần Hoàng Na, hiện đang triển khai thi công; dự kiến
sẽ hoàn thành trong Quí III/2019.
- Đối với 03 dự án khu dân cư do Công ty cổ phần xây dựng thương mại
địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư:
+ Khu dân cư Lô số 6: Đã giải phóng mặt bằng với diện tích 49,01ha/75ha
(đạt tỷ lệ 69,2%); dự án được khởi công vào tháng 12/2007 và dự kiến kết thúc vào
tháng 12/2019. Hiện nay, Công ty đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật: giao thông, điện,
cấp nước… đạt trên 50%. Công ty cam kết trong năm 2018 sẽ tiếp tục thỏa thuận
giải phóng mặt bằng còn lại của giai đoạn 2 với diện tích khoảng 15ha.
+ Khu dân cư Lô số 5C: Đã giải phóng mặt bằng với diện tích
28,06ha/36,57ha (đạt tỷ lệ 76,7%); dự án được khởi công vào tháng 6/2015 và dự
kiến kết thúc vào tháng 12/2019. Hiện nay, Công ty đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật:
giao thông, điện, cấp nước… đạt trên 40%. Công ty cam kết trong năm 2018 sẽ
tiếp tục thỏa thuận giải phóng mặt bằng còn lại của dự án với diện tích hoảng
08ha; khởi công xây dựng nhà ở xã hội vào quí I/2019.
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+ Khu đô thị mới Lô số 5B: Đã giải phóng mặt bằng với diện tích
0,82ha/11,8ha (đạt tỷ lệ 7%); dự án được khởi công vào tháng 6/2016 và dự kiến
kết thúc vào tháng 12/2020. Hiện nay, công ty đang tiếp tục thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng.
- Đối với dự án Nhà máy bán thành phẩm giày thể thao do Tập đoàn
Taekwang (Hàn Quốc) đầu tư tại Khu công nghiệp Hưng Phú 2B: Dự án có quy mô
diện tích 62ha, với tổng mức đầu tư là 171 triệu USD (tương đương 3.858 tỷ đồng).
Hiện nay, diện tích đất đã bồi thường cho các hộ dân khoảng 51,7ha/62ha; Công
ty đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 01 khoảng 9,9ha và đưa vào hoạt động sản
xuất từ tháng 10 năm 2017. Phần diện tích đất còn lại sẽ được triển khai để thực
hiện dự án giai đoạn 2, giai đoạn 3 và các hạng mục đầu tư khác. Giai đoạn 2
dự kiến sẽ xây dựng vào năm 2019 và đến quý I/2020 sẽ đưa vào sản xuất. Giai
đoạn 3 dự kiến sẽ tiến hành xây dựng vào năm 2022 và đến quý I/2023 sẽ đưa
vào sản xuất.
- Đối với dự án khu dân cư Nam Long: Đã giải phóng mặt bằng đạt 95%
tương đương diện tích 15,16ha; dự án triển khai từ năm 2004. Hiện nay, Công ty
đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật: giao thông, điện, cấp nước… đạt từ 90% - 95%; Công ty
cam kết trong năm 2018, sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; năm 2019
sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; dự kiến sẽ bàn giao cho địa
phương quản lý vào năm 2020.
- Dự án khu dân cư Long Thịnh: Đã giải phóng mặt bằng 17,53ha (đạt tỷ lệ
99% diện tích dự án); dự án được triển khai thực hiện từ năm 2003; hiện nay,
Công ty đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật: giao thông, điện, cấp nước… đạt trên 90%.
Công ty cam kết trong năm 2018, sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng,
hoàn thành tuyến đường giáp ranh lô số 19 và thi công hạ tầng kỹ thuật sau khi đã
giải phóng mặt bằng; dự kiến sẽ bàn giao cho địa phương quản lý vào năm 2020.
- Đối với dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô: Hiện nay, dự án đang thực
hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được cụ thể hoá bằng Dự án Bồi
thường, giải phóng mặt bằng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
làm chủ đầu tư gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2015-2017
(43,37 ha) với tổng mức đầu tư 402,148 tỷ đồng, đến nay dự án đã được bố trí
đầy đủ vốn để hoàn thành giai đoạn 1; giai đoạn 2 (14,6 ha) đã được HĐND
thành phố quyết nghị đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20162020 với tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng. Như vậy, từ nay đến năm 2020,
thành phố sẽ tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành công tác bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, dự kiến sau năm 2020 sẽ triển
khai thực hiện các hạng mục xây dựng công trình.
15. Cử tri đề nghị quan tâm chất lượng sửa chữa các cây cầu trên
đường Bùi Hữu Nghĩa (cầu ngã tư, cầu Rạch Cam và Cầu Rạch Chanh):
Trên cơ sở danh mục các hạng mục công trình sử dụng vốn sự nghiệp giao thông
năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra khảo sát và đã triển khai công tác sửa
chữa cầu Rạch Cam, Rạch Chanh, Ngã Tư trên Đường tỉnh 918 đảm bảo an toàn
giao thông, đã hoàn thành vào cuối tháng 7/2018. Ghi nhận kiến nghị cử tri, trong
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thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải quan tâm, thực hiện
tốt công tác quản lý chất lượng, bảo trì các công trình giao thông, tăng cường thực
hiện giám sát thi công ngoài công trường để đảm bảo chất lượng công trình.
16. Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố yêu cầu chủ đầu tư của
những dự án khu dân cư trên địa bàn quận đảm bảo hoàn thiện cơ sở hạ
tầng như đã cam kết với thành phố:
Theo báo cáo của của Sở Xây dựng, hiện nay Khu đô thị Nam Cần Thơ có
26 dự án khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư và các (07) dự án khác của 26
nhà đầu tư, với diện tích đất đã quy hoạch cho các nhà đầu tư khoảng 1.376ha;
trong đó có 10 dự án đã thực hiện hạ tầng kỹ thuật trên 80%, 09 dự án đã thực
hiện từ 50% đến dưới 80% và 07 dự án thực hiện dưới 50%.
Trong thời gian qua, nhằm tạo điều kiện đề các Chủ đầu tư có thể hoàn
thành dự án theo đúng cam kết, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng cùng
các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ triển khai
của các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể.
Nhìn chung, các chủ đầu tư dự án hầu hết đã tuân thủ trình tự thủ tục các quy định
pháp luật; triển khai hệ thống hạ tầng đúng theo quy hoạch được phê duyệt. Tuy
nhiên do việc triển khai thực hiện các dự án kéo, dài hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn
chỉnh nhưng đã đưa vào vận hành, khai thác sử dụng, dẫn đến tình trạng các hạng
mục hạ tầng kỹ thuật xuống cấp; ngoài ra, một vài chủ đầu tư triển khai hạ tầng
chưa đúng theo quy hoạch được duyệt.
Thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải
pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các Chủ
đầu tư khẩn trương tập trung thi công theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo tiến độ
như đã cam kết với thành phố.
B. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN
CHỨC NĂNG XEM XÉT, GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI
I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

Cử tri đề nghị thành phố hỗ trợ để người dân sớm được nhận Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án Khu dân cư do Công ty Cổ
phần đầu tư xây dựng số 8 và Công ty TNHH Long Thịnh làm chủ đầu tư:
Trong thời gian vừa qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất giải pháp để cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư để chuyển nhượng cho các hộ dân thuộc
các dự án Khu dân cư Nam sông Cần Thơ, trong đó có Khu dân cư do Công ty
Cổ phần đầu tư xây dựng số 8 và Công ty TNHH Long Thịnh, cụ thể như sau:
- Về dự án Khu dân cư do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 8 làm chủ
đầu tư:
+ Đối với các lô nền đã cấp Giấy CNQSDĐ cho chủ đầu tư: UBND thành
phố đã giao Công an thành phố xem xét nắm bắt tình hình, diễn biến cụ thể tại
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 8. Qua đó, Công an thành phố đã rà soát
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được 108 Giấy CNQSDĐ và Công ty 8 đã lập xong thủ tục chuyển quyền sử
dụng đất sang tên cho các hộ dân được 26 Giấy chứng nhận; các trường hợp còn
lại, hiện nay Công ty đang tiếp tục lập thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân.
+ Đối với các lô nền chưa cấp Giấy CNQSDĐ cho chủ đầu tư: UBND
thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an thành
phố xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư sau khi đã giải
phóng mặt bằng, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với
nhà nước. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, chủ đầu tư sẽ lập thủ tục chuyển
nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang sử dụng đất ổn định cuộc sống.
- Về dự án Khu dân cư do Công ty TNHH Long Thịnh làm chủ đầu tư:
+ Đối với các lô nền đã cấp giấy CNQSDĐ cho chủ đầu tư: Tính đến thời
điểm hiện nay, thành phố đã cấp cho Công ty TNHH Long Thịnh 585 giấy
CNQSDĐ và Công ty đã chuyển nhượng và cấp 376 giấy CNQSDĐ cho các hộ
dân; đối với các giấy CNQSDĐ còn lại chưa cấp cho các hộ dân, các cơ quan
chức năng sẽ mời đại diện Công ty TNHH Long Thịnh cung cấp thông tin về các
khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn với Công ty để rà soát, xem xét các vấn đề
có liên quan đến nghĩa vụ tài chính để thực hiện thủ tục sang tên cho khách hàng.
+ Đối với các lô nền chưa cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư: UBND
thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các thủ tục
như: bàn giao đất thực tế; xác định giá đất; lập phiếu chuyển thông tin địa chính
gửi cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính; kiểm tra điều kiện chuyển nhượng
theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ,… nhằm
tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư và các hộ dân.
II. LĨNH VỰC KINH TẾ, NGÂN SÁCH

1. Về bố trí nền tái định cư và chi trả các khoản tiền hỗ trợ rà soát lại
mức bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối từ hẻm 91
Cách mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 và dự án Khu đô thị mới Võ
Văn Kiệt:
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hai dự án nêu trên đang
trong giai đoạn thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định phê duyệt
kinh phí bồi thường. Kết quả thực hiện như sau:
- Đối với dự án xây dựng đường nối Cách Mạng Tháng 8 (QL91) đến đường
Tỉnh 918: Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 20,5ha; tổng số hộ, tổ chức bị ảnh
hưởng bởi dự án khoảng 590 hồ sơ, tương ứng số tiền phải chi trả bồi thường là trên
210 tỷ đồng; nhu cầu tái định cư khoảng 200 trường hợp, tương đương 230 nền.
Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kiểm đếm 506/590 hồ sơ, đã thông qua
Hội đồng bồi thường phê duyệt 326 hồ sơ và đã chi trả 270/326 hồ sơ với số tiền trên
164,5 tỷ đồng; đồng thời đã phê duyệt chính sách tái định cư cho 172 trường hợp7.
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Gồm: đủ tiêu chuẩn 11 trường hợp; xét mua 9 trường hợp; không đủ điều kiện 152 trường hợp.
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- Đối với dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt: Tổng diện tích đất thu hồi
khoảng 35ha; số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 656 hồ sơ, tương ứng
với số tiền phải chi trả bồi thường là 353,53 tỷ đồng; nhu cầu tái định cư khoảng 310
trường hợp, tương đương 320 nền. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kiểm
đếm 313/656 hồ sơ, đã thông qua Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi
thường, điều chỉnh, bổ sung 210 hồ sơ và đã chi trả 171/210 hồ sơ8 với số tiền
khoảng 92,5 tỷ đồng; đồng thời đã phê duyệt chính sách tái định cư cho 154
trường hợp9.
Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang phối hợp với các địa
phương và đơn vị có liên quan tiếp tục tiến hành thực hiện chi trả tiền bồi thường,
hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hai dự án trên theo đúng quy định.
2. Về chi trả bồi thường về đất, vật kiến trúc và chỉnh lý biến động đất
đai cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi:
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng số hộ dân, tổ chức bị
ảnh hưởng bởi dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là 616 trường hợp; hiện nay
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã chi trả tiền bồi thường cho 612/616
trường hợp với số tiền trên 497,4 tỷ đồng. Đối với 04 trường hợp còn lại, có 02
trường hợp tranh chấp đất đai, các cơ quan chức năng đang lập hồ sơ điều chỉnh
phần đất thu hồi theo bản án của Tòa án và sẽ tiến hành chi trả dứt điểm khi có
Quyết định của UBND huyện Vĩnh Thạnh; đối với 02 trường hợp còn lại đang
trình Hội đồng bồi thường phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ thực hiện
chi trả theo đúng quy định.
Về công tác chỉnh lý biến động đất đai cho người dân, hiện nay Trung tâm
Phát triển quỹ đất đang tham mưu Hội đồng bồi thường dự án và kết hợp với Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh để giải quyết dứt điểm cho
các hộ dân trong năm 2018.
3. Tình hình giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự
án Trung tâm văn hóa Tây Đô: Theo báo cáo của các cơ quan chức năng tổng
số hộ đủ điều kiện tái định cư theo quy định là 412 hộ tương đương 465 nền.
Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp các ngành bố trí tái
định cư cho 365/412 hộ tương đương 407 nền; số nền còn lại, Trung tâm Phát
triển quỹ đất thành phố sẽ tiếp tục bố trí cho các hộ dân trong thời gian tới.
4. Về nâng công suất điện tuyến Bắc Cái Sắn: Tuyến điện Bắc Cái Sắn
nằm trong Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ
giai đoạn 2015-2020 được UBND thành phố giao Sở Công Thương làm chủ đầu tư
tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 31/3/2016. Hiện nay, Sở Công Thương
đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu: Nhu cầu cấp điện cho các hộ
dân chưa có điện trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Phong Điền và nhu
cầu cấp điện cho các trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Vĩnh
Thạnh, dự kiến sẽ tổ chức thi công trong năm 2018.
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Trong đó đã chi trả cho 27/27 hồ sơ điều chỉnh, bổ sung.
Gồm: đủ tiêu chuẩn 33 trường hợp; xét mua 25 trường hợp; không đủ điều kiện 96 trường hợp.
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5. Về việc cấp nước sạch cho số hộ dân chưa có nước sạch sử dụng tại
phường Tân Lộc: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
tổng số hộ dân đang sử dụng nước sạch do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi
trường nông thôn cung cấp tại phường Tân Lộc hiện tại là 6.628 hộ. Tiếp thu ý
kiến cử tri, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cùng các đơn
vị có liên quan tổ chức khảo sát các tuyến ống cấp nước có nhu cầu mở rộng
mạng đường ống cấp nước cho các hộ dân chưa có nước sạch sử dụng, với tổng
chiều dài cần mở rộng tại các tuyến phường Tân Lộc là 2.486m để cung cấp nước
sạch cho 83 hộ; dự kiến sẽ hoàn thành mở rộng tuyến khu vực Tân Mỹ 1 phường
Tân Lộc trong năm 2018 với chiều dài 600m để cung cấp cho 33 hộ dân; đối với
các tuyến còn lại10, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ
tiếp tục phối hợp cùng với địa phương tổ chức họp dân, khi được sự đồng thuận
của người dân thì Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ triển
khai mở rộng mạng đường ống cấp nước phục vụ nhân dân có nước sạch sử dụng.
6. Về việc phân bổ kinh phí đầu tư tuyến đê bao khép kín kết hợp với
giao thông trên địa bàn huyện, nhằm bảo vệ vườn cây ăn trái và việc đi lại
của bà con cử tri:
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tuyến đê bao khép kín kết hợp với
giao thông trên địa bàn huyện Phong Điền gồm có: Dự án đường giao thông nông
thôn Vàm Xáng - Ba Láng, xã Nhơn Nghĩa; dự án đường giao thông nông thôn Thới
An B - Tân Hòa - Ba Cao và tuyến đường Đình thần - Tân Hưng, xã Giai Xuân.
Tình hình triển khai các dự án trên như sau:
- Dự án đường giao thông nông thôn Vàm Xáng - Ba Láng, xã Nhơn
Nghĩa, huyện Phong Điền đã được HĐND thành phố chấp thuận cho lập thủ tục
đầu tư tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 với tổng mức đầu tư
79,6 tỷ đồng. Hiện nay, UBND thành phố đã trình Thường trực HĐND thành phố
xem xét chủ trương đầu tư dự án; thời gian thực hiện dự án là 03 năm kể từ khi
được phê duyệt.
- Dự án đường giao thông nông thôn Thới An B - Tân Hòa - Ba Cao và
tuyến đường Đình thần - Tân Hưng, xã Giai Xuân: Hiện nay huyện Phong Điền
đã tổ chức khảo sát, thẩm định nhu cầu vốn để làm cơ sở trình cấp thẩm quyền,
xem xét, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.
III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng và sớm đưa vào sử dụng
Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ (cơ sở mới): Theo báo
cáo của ngành chức năng, hiện nay cơ sở vật chất của Bệnh viện Mắt Răng Hàm
Mặt thành phố đã xuống cấp và chật hẹp. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành
phố đã thống nhất chủ trương cho ngành y tế cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện Tâm
thần trước đây để làm cơ sở 2 của Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố sau khi
Bệnh viện Tâm thần di dời về trụ sở mới. Hiện nay, Sở Y tế đang phối hợp với các
sở, ngành triển khai các thủ tục để thực hiện cải tạo cơ sở nêu trên.
Khu vực Tân Mỹ 2: nhu cầu mở mạng đường ống dài 260m, có 05 hộ dân. Khu vực Trường Thọ 1: nhu cầu mở
rộng mạng đường ống dài 1.626m, có 45 hộ dân.
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2. Cử tri kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành
pháp luật về lao động đối với công nhân đang làm việc tại Công ty may
Mekong và Công ty Biển Đông thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc: Tiếp thu ý kiến
cử tri, UBND thành phố đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với
Liên đoàn lao động, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ xây
dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các quy định của
pháp luật về lao động như nội quy lao động, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ
ngơi,… đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó có Công ty
may Mekong và Công ty Biển Đông thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc; báo cáo kết
quả thực hiện về Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố trong tháng
4/2019.
IV. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ

1. Cử tri kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt các biển báo
(nhất là biển báo giảm tốc độ) tại khu vực Bình Dương, Quốc lộ 91B: Hiện
nay, tuyến đường này do Cục Quản lý đường bộ IV.5 quản lý và khai thác. Sau
khi tiếp nhận các phản ánh của cử tri, các ngành chức năng của thành phố đã có
văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ IV.5 để xem xét giải quyết. Đến nay, Chi Cục
Quản lý đường bộ IV.5 cùng các ngành chức năng của thành phố và Công ty Cổ
phần Đầu tư QL.91 Cần Thơ - An Giang đã tiến hành khảo sát để lắp đặt biển báo
giảm tốc độ khu vực đông dân cư để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao
thông. UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, liên hệ với
Chi Cục Quản lý đường bộ IV.5 để sớm xem xét thực hiện lắp đặt biển báo tại
khu vực này.
2. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị ngành chức năng xem lại việc điều
chỉnh các nút giao tại đường Võ Văn Kiệt cho phù hợp, cụ thể: giữ nguyên nút
giao đoạn đường Đồng Văn Cống - Võ Văn Kiệt:
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông và đảm bảo trật tư, an
toàn giao thông tại các nút giao thông giữa đường Võ Văn Kiệt với đường
Nguyễn Đệ, đường Vành Đai Phi Trường nhánh B và đường vào khu hành chính
quận Bình Thủy, UBND thành phố đã giao UBND quận Bình Thủy cùng các đơn
vị có liên quan tiến hành khảo sát, tổ chức thực hiện và đã hoàn thành trong tháng
7/2018. Trong quá trình thực hiện do khoảng giãn tại nút giao Đồng Văn Cống
không nằm ngay tâm nút giao với đường Võ Văn Kiệt vào đường Đồng Văn Cống
và chuyển làn đường đột ngột từ đường Đồng Văn Cống ra gây nên các điểm
xung đột tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; trên cơ sở đó, UBND quận Bình
Thủy xét thấy việc đóng giải phân cách là hợp lý, tránh tình trạng mất an toàn
giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc đóng khoảng giãn
này gây nên tình trạng các phương tiện từ đường Đồng Văn Cống muốn đi về nút
giao đường Nguyễn Văn Cừ - Mậu Thân - Võ Văn Kiệt phải đi thêm một đoạn
dài 1,4km làm phát sinh thêm chi phí, thời gian và người dân có phản ánh đến
chính quyền địa phương.
Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải
rà soát, làm việc với cơ quan có liên quan để xem xét việc mở lại khoảng giãn
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mới (không mở tại vị trí cũ) tại đường Đồng Văn Cống giao với Võ Văn Kiệt và
kết hợp kiểm soát giao thông nút giao bằng đèn tín hiệu; tham mưu UBND thành
phố xem xét, quyết định trong tháng 12/2018.
3. Cử tri quận Bình Thủy phản ánh khu đất đang được Công ty Cổ
phần 720 (đoạn hẻm 17 đường Lê Hồng Phong) cho thuê lại để làm nơi chứa
phế liệu, hiện không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ, làm
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh:
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Vật liệu - Xây dựng
720 (nay là Công ty Cổ phần 720) được thành phố cho thuê đất để hoạt động sản
xuất kinh doanh với tổng diện tích đất 6,55ha tại phường Bình Thủy, quận Bình
Thủy, thành phố Cần Thơ (trong đó khu đất hẻm 17 đường Lê Hồng Phong có
diện tích khoảng 6.971m2) với thời gian thuê đất là 10 năm (kể từ ngày
18/5/2005), phương thức trả tiền thuê đất hàng năm. Tuy nhiên, thời gian qua do
Công ty Cổ phần 720 có đơn khiếu kiện về giá thuê đất và chưa thực hiện nghĩa
vụ tài chính theo Thông báo nộp tiền thuê đất của Cục Thuế nên Sở Tài nguyên
và Môi trường chưa có cơ sở thanh lý Hợp đồng thuê và ký lại Hợp đồng thuê đất
cho Công ty theo quy định pháp luật. Hiện nay, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều
đang thụ lý giải quyết Đơn khiếu kiện việc thanh lý Hợp đồng thuê đất đã hết hạn
của Công ty Cổ phần 720.
Qua phản ánh của cử tri, ngày 08/10/2018, các cơ quan chức năng của
thành phố đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu đất Công ty Cổ phần 720 tại số 17
đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, kết quả như sau:
Phần đất tiếp giáp sông Hậu: bãi tập kết than và sản xuất than tổ ong; phần nhà
kho Công ty đang để trống không sử dụng; riêng về việc cho thuê mặt bằng với
Công ty TNHH MTV Hiến Nhân với diện tích khoảng 700m2, theo báo cáo của
Công ty thì đã thanh lý hợp đồng thuê nên không có hoạt động thương mại trên
phần đất nêu trên.
Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đề nghị Tòa án nhân dân quận
Ninh Kiều sớm đưa ra xét xử vụ việc theo đúng quy định; đồng thời giao Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu
UBND thành phố xem xét, giải quyết các thủ tục đất đai đối với Công ty Cổ phần
720 theo đúng quy định của pháp luật sau khi có kết quả của Tòa án nhân dân
quận Ninh Kiều. Trong thời gian giải quyết các thủ tục đất đai đối với Công ty
Cổ phần 720, UBND thành phố đề nghị Công ty Cổ phần 720 có trách nhiệm
quản lý phần đất tại đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy
theo đúng quy định, không để các hộ dân lấn chiếm, sử dụng gây ô nhiễm môi trường.
4. Cử tri quận Cái Răng phản ánh Khu dân cư 586 và một số khu dân
cư khác trên địa bàn quận nước thải sinh hoạt thải trực tiếp ra rạch Cái Đôi,
gây ô nhiễm môi trường: Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện nay nước
thải sinh hoạt của các khu dân cư trên địa bàn quận Cái Răng chưa được xử lý và
xả trực tiếp ra kênh rạch (trừ một số khu dân cư đã xây dựng được nhà máy xử lý
nước thải phân tán như Dự án của Công ty Nam Long - Hồng Phát,...) và chưa
được đấu nối vào hệ thống thoát nước của Dự án thoát nước và xử lý nước thải
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thành phố Cần Thơ. Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố đã chỉ đạo
Sở Xây dựng tiến hành rà soát việc đấu nối nước thải sinh hoạt của các dự án
thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, trong đó có dự án Khu dân cư 586 để tham mưu
đề xuất giải pháp thực hiện việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải
ra môi trường; báo cáo kết quả thực hiện trong quý I/2019.
5. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị sớm khắc phục tình trạng sụp
lún và nứt nhà của 21 hộ dân khi thi công công trình dự án cầu Đường
Xuồng: Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện nay Chủ đầu tư thực hiện
dự án (Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long)
đã yêu cầu công ty bảo hiểm xem xét giải quyết khiếu nại của 21 hộ dân, phía bảo
hiểm cũng đã khảo sát hiện trạng và dự tính mức bồi thường cho 21 hộ dân này
với số tiền là 89 triệu đồng. Tuy nhiên, 21 hộ dân này không đồng ý với mức hỗ
trợ trên và đề nghị xem xét giải quyết mức hỗ trợ hợp lý. Chủ đầu tư đã thông
báo nhà thầu thi công làm việc với 21 hộ dân để thống nhất cách thức hỗ trợ và
mức chi phí khắc phục trên cơ sở này sẽ làm việc với phía công ty bảo hiểm của
dự án để xử lý cho 21 hộ dân này. Vấn đề này, UBND thành phố giao Sở Giao
thông vận tải tiếp tục theo dõi, đề nghị Chủ đầu tư sớm xem xét, giải quyết cho
các hộ dân có nhà bị sụp, lún do ảnh hưởng bởi công trình cầu Đường Xuồng.
6. Thành phố sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ngập nghẹt
(do nước mưa không thoát được xuống các cống) đổ tràn vào đường Nguyễn
Viết Xuân, gây hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng giao thông của người dân
khu vực phường Trà An, Quốc lộ 91(đoạn Km7-Km14):
Dự án Tuyến Quốc lộ 91 (Lê Hồng Phong) đoạn từ Km7 đến Cầu Sang
Trắng 1 trên địa bàn quận Bình Thủy được Ban Quản lý dự án 1- Bộ Giao thông
vận tải làm chủ đầu tư thực hiện cải tạo nâng cấp, đã hoàn thành đưa vào sử dụng
năm 2016 và bàn giao về cho UBND quận Bình Thủy để quản lý và khai thác
sử dụng các hạng mục như: hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu và vỉa hè;
tuy nhiên về hệ thống thoát nước chưa được bàn giao. Tiếp thu ý kiến cử tri, các
cơ quan chức năng của thành phố đã làm việc với Chi Cục Quản lý đường bộ
IV.5 - Cục Quản lý đường bộ IV yêu cầu kiểm tra và thực hiện nạo vét hệ thống
thoát nước dọc trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn Km7 - Km14 nhằm đảm bảo khả năng
thoát nước trên tuyến. Vấn đề này, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tiếp
tục theo dõi, đề nghị Chi Cục Quản lý đường bộ IV.5 sớm triển khai thực hiện.
7. Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị cấp có thẩm quyền lắp đặt đèn tín hiệu
giao thông tại giao lộ ngã ba tuyến tránh Thốt Nốt: Qua kiến nghị của cử tri,
UBND thành phố đã có văn bản gửi Tổng cục đường bộ Việt Nam xem xét lắp
đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại hai đầu tuyến tránh Thốt Nốt giao với
Quốc lộ 91. Vừa qua, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có văn bản giao Cục Quản
lý đường bộ IV theo dõi tình hình giao thông tại hai nút giao giữa tuyến tránh
Thốt Nốt với Quốc lộ 91, đánh giá nguyên nhân và thực hiện điều chỉnh phương án
tổ chức giao thông của 02 nút giao cho phù hợp từ nguồn kinh phí của dự án. Vấn đề
này, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, để kịp thời đề
nghị Cục Quản lý đường bộ IV sớm triển khai thực hiện.
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8. Về đầu tư xây dựng cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng
đến Quốc lộ 61C:
Dự án đầu tư xây dựng cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến
Quốc lộ 61C có tổng mức đầu tư dự án khoảng 350 tỷ đồng, với chiều dài tuyến
khoảng 3Km, gồm 02 cầu bắc qua các kênh Hòa Hảo, kênh Xà No Cạn và 01 cầu
lớn Vàm Xáng dài khoảng 200m bắc qua sông Cần Thơ kết nối xã Nhơn Nghĩa,
huyện Phong Điền với Đường Tỉnh 923 tại Km7+800.
Do ngân sách thành phố còn khó khăn, chưa thể cân đối nguồn vốn theo
Kế hoạch đầu tư công để đầu tư dự án trong giai đoạn 2016-2020 nên UBND
thành phố đã đưa dự án trên vào danh mục các dự án mời gọi đầu tư tại Hội nghị
xúc tiến thành phố Cần Thơ được tổ chức vào tháng 8/2018. Hiện nay, đã có
nhiều nhà đầu tư có năng lực như Tập đoàn T&T, Cienco 589,… liên hệ đề xuất
đầu tư nhiều dự án theo hình thức BT; tuy nhiên, Trung ương có văn bản yêu cầu
tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư
đến khi có Nghị định Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán
cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, do đó thành phố chưa có cơ sở để làm
việc với nhà đầu tư. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài
sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, UBND thành phố sẽ
triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định.
C. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN CHỨC
NĂNG TIẾP THU, NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT

1. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng
tuyến đường WB 5 đến xã Thạnh Lộc và nâng cấp tải trọng tuyến đường WB 5:
Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm
2030 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày
24/11/2015. Đường tỉnh 921B được quy hoạch có tổng chiều dài toàn tuyến là 28,6
km (trong đó có đoạn tuyến từ Thới Thuận - Thạnh Lộc), điểm đầu giao với QL.91,
điểm cuối giáp ranh Kiên Giang, được nâng cấp từ đường kênh Thắng Lợi và
Đường Đê bao; quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường nhựa
rộng 11m; dự kiến thời gian xây dựng trong giai đoạn năm 2021-2030.
Riêng đối với đường Thới Thuận - Thạnh Lộc, thuộc hợp phần C dự án
phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB5), đã hoàn thành
đoạn từ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt (Quốc lộ 91) đến xã Vĩnh Bình,
huyện Vĩnh Thạnh với chiều dài 6,8km; đoạn còn lại từ xã Vĩnh Bình đến xã
Thạnh Lộc dài khoảng 6 km vẫn chưa được đầu tư do Hiệp định tín dụng phát
triển số 4306-VN ngày 22/11/2007 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với
Ngân hàng Thế giới để vay vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông
Cửu Long đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2015. UBND thành phố xin ghi nhận ý kiến
của cử tri, đồng thời giao Sở Giao thông vận tải phối hợp UBND huyện Vĩnh
Thạnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất bổ sung đoạn tuyến nêu trên
vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 hoặc Kế hoạch đầu tư công sau
năm 2020.

27

Về việc nâng cấp tải trọng tuyến đường WB5 hiện hữu: UBND thành phố
giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh rà soát
phương án quy định tải trọng khai thác phù hợp tạo điều kiện để phát triển kinh tếxã hội của địa phương và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.
2. Cử tri đề nghị đầu tư kè kiên cố chống sạt lỡ bờ sông thuộc phường
Trà An và đoạn còn lại của tuyến sông Trà Nóc:
Tuyến sông Trà Nóc thuộc địa bàn phường Trà Nóc và Trà An, quận Bình
Thủy là một trong các tuyến sông có diễn biến sạt lở tương đối phức tạp trên địa
bàn thành phố; theo Đồ án Quy hoạch phòng chống sạt lở các sông, rạch trên địa
bàn thành phố được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3164/QĐUBND ngày 19/11/2010, trên tuyến sông Trà Nóc có 02 khu vực sạt lở được đưa
vào danh mục công trình đầu tư kè kiên cố theo thứ tự ưu tiên, gồm: (1) Khu vực
sạt lở sông Trà Nóc, phường Trà Nóc (bờ trái), quận Bình Thủy với chiều dài
1.200m; (2) Khu vực sạt lở sông Trà Nóc, phường Trà An (bờ phải), quận Bình
Thủy với chiều dài 750m. Tuy nhiên, hiện nay điều kiện nguồn vốn của thành
phố còn nhiều khó khăn, hạn hẹp chưa thể bố trí để đầu tư một số công trình kè
chống sạt lở trên địa bàn thành phố, trong đó có tuyến kè chống sạt lở trên tuyến
sông Trà Nóc.
Trong thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn rà soát, tham mưu UBND thành phố tiếp tục đề nghị Trung ương có giải
pháp hỗ trợ thành phố khắc phục tình trạng sạt lở tại các tuyến trọng điểm bức
xúc trên địa bàn; đồng thời tranh thủ nhiều nguồn vốn để sớm thực hiện các dự án
kè đã xác định trong quy hoạch; trong đó có kè kiên cố chống sạt lở bờ sông
thuộc phường Trà An và đoạn còn lại của tuyến sông Trà Nóc.
Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm,
UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức giải quyết, thực
hiện; tuy nhiên, một số vấn đề bức xúc chưa được giải quyết quyết liệt, triệt để,...
UBND thành phố xin được chia sẻ trước những khó khăn bức xúc của bà con cử
tri và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND thành phố, cử tri
thành phố để chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019./.
Nơi nhận:
- TT.Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP. HĐND thành phố;
- VP. UBND thành phố (2,3);
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu VT. VNT
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