
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1365 /UBND-TH Cần Thơ,  ngày 03 tháng 5 năm 2019 

V/v cập nhật kết quả giải quyết 

ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 10 

HĐND thành phố 

                                     
Kính gửi:  

- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành:     

Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch 

và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý 

các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; 

- Giám đốc Công an thành phố; 

- Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố. 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của  

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố về việc thông qua kế hoạch tổ chức các 

kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả giải quyết kiến 

nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố đến đại biểu và cử tri 

thành phố tại kỳ họp giữa năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao 

Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành nêu trên chủ trì, phối hợp với 

cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến 

ngày 15 tháng 5 năm 2019, báo cáo kết quả đến Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố chậm nhất vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 (Gửi kèm file.doc đến hộp thư 

điện tử: vntoan@cantho.gov.vn), cụ thể: 

1. Công an thành phố:  

a) Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/5/2019) 

b) Báo cáo kết quả công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, nhất là tại các 

giao lộ và việc xử phạt các xe ô tô đậu lấn chiếm lòng đường tại các điểm trường 

vào giờ tan học để góp phần giảm ùn tắc giao thông (từ ngày 01/01/2019 đến 

ngày 15/5/2019). 
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c) Báo cáo kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy, cướp 

giật, đòi nợ thuê, ngăn chặn tình trạng ma túy xâm nhập học đường đang có 

chiều hướng diễn biến phức tạp (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/5/2019). 

2. Sở Công Thương: 

a) Về việc di dời tuyến điện trung thế Cờ Đỏ - Nóc Bằng, nhằm đảm bảo 

an toàn cho người dân.  

b) Kiến nghị của cử tri huyện Phong Điền về việc đầu tư lưới điện quốc 

gia cho 30 hộ dân tại ấp Ba Cao, xã Giai Xuân. 

3. Sở Giao thông vận tải: 

a) Về giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm 

trên một số tuyến đường như: đường Cách mạng Tháng Tám; giao lộ ngã tư 

đường Mậu Thân với đường Trần Hưng Đạo, đường 3/2; giao lộ Hưng Lợi 

(đường 30/4 với đường Nguyễn Văn Linh) (cập nhật kết quả thực hiện theo nội 

dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2535/SGTVT-KHTC 

ngày 24/12/2018). 

c) Kết quả việc rà soát, điều chỉnh các biển báo giao thông trên địa bàn thành 

phố cho phù hợp. 

d) Về việc sửa chữa đường dẫn Cầu Bến Bạ để đảm bảo an toàn giao thông. 

e) Về việc sửa chữa, nâng cấp tuyến lộ Trần Kiết Tường (trước đây là đường 

tỉnh 920B) và sửa chữa mặt đường tại đoạn đi qua địa bàn phường Thới Hòa (tuyến 

tránh sạt lở, dài 3.900m) theo đúng quy chuẩn để đảm bảo an toàn khi tham gia 

giao thông. 

g) Về việc dặm vá, sửa chữa tuyến đường tỉnh 922, 923 và các cầu trên 

tuyến lộ Vòng Cung (đoạn từ Cầu Nhiếm, xã Tân Thới đến giáp phường Trường 

Lạc, quận Ô Môn). 

a) Tình hình khai thực hiện Đề án xây dựng cơ chế, chính sách khuyến 

khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành 

phố; về việc xem xét mở tuyến xe buýt đi ngang qua Bến xe trung tâm thành 

phố; về việc tăng cường thêm lượt xe buýt đoạn tuyến xe buýt trên Quốc lộ 80 

từ Thị trấn Thạnh An đến huyện. 

b) Về việc gắn lại biển tên các cây cầu trên đường tỉnh 923 thuộc địa bàn 

huyện Phong Điền để bà con thuận lợi trong giao dịch dân sự.  

c) Kiến nghị của cử tri về việc đầu tư tuyến đường tránh trung tâm xã 

Trung An (thuộc 01 phần của tỉnh lộ 921). 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

a) Cập nhật tình hình triển khai thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư (tính 

đến ngày 15/5/2018) sau Hội nghị xúc tiến đầu tư được thành phố tổ chức vào 

tháng 8/2018. 
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b) Cập nhật tiến độ triển khai thực hiện dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng (tại 

phường Trường Lạc, quận Ô Môn). 

5. Sở Nội vụ: Cập nhật kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII).  

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố đầu tư ngân sách để gia 

cố bờ kè tuyến sông Bắc cái Sắn. 

b) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí cho hộ 

dân chăn nuôi ứng dụng các kỹ thuật xử lý chất thải theo Quyết định 

50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Sở Tài chính: Thông tin về việc quản lý, sử dụng nguồn thu 500 

đồng/m3 để xử lý nước thải sinh hoạt đối với quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Kiến nghị của cử tri về việc điều chỉnh giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ 

địa chính theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2018 

của UBND thành phố. 

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên 

địa bàn thành phố (đến ngày 15/5/2019); kết quả giải quyết tình trạng ô nhiễm 

môi trường tại rạch Cái Chôm; kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối 

với Công ty Cổ phần Da Tây Đô, Công ty Thức ăn gia súc Mêko, Công ty 

TNHH xuất nhập khẩu Hòa Lông Vũ, Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Hậu, 

Công ty Cổ phần chế biến phụ phẩm Sông Hậu,…  

c) Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo (cập nhật kết 

quả đến ngày 15/5/2019), cụ thể: 

- Tình hình giải quyết, bố trí nền tái định cư và kinh phí di dời cho 09 hộ 

dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu di tích Vòng cung. 

- Tình hình giải quyết về việc cấp nền tái định cư cho những hộ dân có 

đất, nhà bị thu hồi nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án đường 40m nối từ đường 

Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918. 

- Tình hình giải quyết việc giao nền tái định cư cho trên 100 hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi Dự án trường Đại học Y dược Cần Thơ. 

- Tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án kè 

sông Cần Thơ (bờ quận Ninh kiều, đoạn từ đường Hai Bà Trưng, Tầm Vu đến 

cầu Đầu Sấu); giải pháp di dời đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này (đã 

nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời để giao mặt bằng). 

9. Sở Tư pháp: Cập nhật thông tin giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại 

Báo cáo số 3256/BC-STP ngày 21/12/2018 của Sở Tư pháp. 
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10. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Tình hình chỉnh trang hệ thống dây điện, cáp viễn thông đoạn từ Cầu 

Ba Dầu đến Cổng chào đường Chí Sinh nhằm tạo vẻ mỹ quan cho quận Cái Răng. 

c) Tình hình vận động nguồn hỗ trợ (miễn phí) các tờ báo như: báo Nhân 

Dân, báo Cần Thơ và báo Quân đội về khu dân cư nhằm mục đích tuyên truyền 

chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cập nhật tình hình kiểm tra, xử lý 

vi phạm đối với hành vi phát các tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, 

trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

12. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố: Tiến độ thực hiện 

dự án kè sông Cần Thơ (phía bờ Ninh K`iều, đoạn 1,803 km). 

13. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức thành phố Cần Thơ:  

a) Tiến độ thực hiện các công trình như cầu Quang Trung, đường Hoàng 

Quốc Việt. 

b) Tiến độ thực hiện dự án kè sông Cần Thơ (phía bờ Ninh Kiều do Ban 

Quản lý dự án ODA quản lý). 

14. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần thơ: Phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật thông tin tình hình triển khai thực hiện 

dự án Khu công nghiệp tại phường Phước Thới - Ô Môn (cụm A và B). 

15. Quỹ đầu tư phát triển thành phố: Cập nhật tình hình thực hiện Dự 

án chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, 

ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND thành phố; 

- VP HĐND thành phố; 

- VP. UBND thành phố (2, 3); 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu VT. VNT 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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