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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 4080/UBND-TH Cần Thơ,  ngày 04 tháng 12  năm 2018 

V/v cập nhật thông tin kết quả     

giải quyết một số ý kiến, kiến nghị 

cử tri tại Báo cáo số 276/BC-UBND  

ngày 16 tháng 11 năm 2018         

của UBND thành phố 

                                            
Kính gửi: 

 

 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 
 

Nhằm thông tin đầy đủ kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố 

trình cập nhật kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị cử tri tại Báo cáo số 

276/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

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, như sau: 

1. Thông tin về việc 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, Ủy ban nhân dân 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 Hội đồng nhân dân 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. Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng 

nhân dân thành phố Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 để 

xem xét, quyết nghị chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà 

nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. 

2. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị ngành chức năng mở mới khoảng 

giãn dải phân cách tại vị trí tâm nút giao đường Võ Văn Kiệt - Đồng Văn 

Cống, quận Bình Thủy: 

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 
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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 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. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá của các ngành chức năng về việc mở 

lại khoảng giãn mới tại đường Đồng Văn Cống giao với Võ Văn Kiệt, Ủy ban 

nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương giao Ủy ban nhân dân quận Bình 

Thủy mở mới khoảng giãn dải phân cách tại vị trí tâm nút giao đường Võ Văn 

Kiệt - đường Đồng Văn Cống, kết hợp bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông. 

Trong thời gian thực hiện bố trí nút giao đường Võ Văn Kiệt - đường Đồng Văn 

Cống, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy chỉ 

đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra nhắc nhở người dân chấp 

hành Luật giao thông đường bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình 

đi ngược chiều, cho xe vượt qua dải phân cách gây mất an toàn giao thông và 

tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

3. 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: Để giải quyết dứt điểm cho 21 hộ dân có nhà bị sụp, lún do ảnh hưởng 

bởi công trình cầu Đường Xuồng, dự kiến ngày 15 tháng 12 năm 2018, Chủ đầu 

tư sẽ tiếp tục làm việc với các hộ dân và đề ra cụ thể phương án để giải quyết. 

Vấn đề này, Ủy ban nhân dân 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. 

4. Thông tin về thời gian hoàn thành dự án Đường tỉnh 922 (xây dựng 

và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ): 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, đơn vị trúng thầu đang triển khai thi 

công công trình, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2020. 

5. Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố thông tin thời gian 

xây dựng cầu Vàm Xáng: 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 



3 

 

Km7+800. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân 

thành phố kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bố trí vốn hỗ trợ có 

mục tiêu bổ sung cho thành phố năm 2019 để triển khai thực hiện dự án. 

Trên đây là nội dung cập nhật kết quả giải quyết một số 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, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo đến đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố và cử tri thành phố./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- VP UBND thành phố (2,3); 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu VT. VNT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Đào Anh Dũng 
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