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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND  

ngày 07 tháng 12 năm 2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10   

Hội đồng nhân dân thành phố phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 
 

Thực hiện Công văn số 1434/UBND-TH ngày 09 tháng 5 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân công thực hiện Kế hoạch tổ 

chức kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 

số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố 

về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiên quyết 

xử lý nghiêm và triệt để các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp 

luật về xây dựng. Thực hiện các biện pháp hữu hiệu trong việc quản lý tốt 

công tác quy hoạch đã được phê duyệt: 

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiên quyết xử lý 

nghiêm và triệt để các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng:  

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, Sở Xây dựng đã chỉ đạo xây dựng 

và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, đồng thời chỉ các phòng 

chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành. Kết quả từ đầu năm đến nay:  

- Tổ chức 01 Đoàn thanh tra chuyên ngành: Thanh tra công tác cấp phép 

xây dựng, quản lý sau cấp phép xây dựng trên địa bàn đối với Ủy ban nhân dân 

quận Thốt Nốt. Đồng thời, phối hợp tham gia 04 đoàn thanh tra và 01 Đoàn 

kiểm tra do Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố thành lập. 

- Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu 51 công trình và phát hành kết quả 

kiểm tra công tác nghiệm thu 40 công trình, không có công trình gặp sự cố về chất 

lượng công trình và an toàn lao động xây dựng công trình. 

- Thẩm định thiết kế và dự toán:  

+ Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã thực 

hiện thẩm định thiết kế và dự toán 52 công trình với tổng giá trị dự toán sau 

thẩm định 203,563 tỷ đồng (trước thẩm định là 204,311 tỷ đồng), việc thẩm định 

theo đúng trình tự và thời gian theo quy định, qua thẩm định đã cắt giảm dự toán 

khoảng 747,930 triệu đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 0,4 %). Trong đó, Sở Xây dựng 

thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng là 43 công trình với tổng giá trị 

dự toán sau thẩm định 709,644 tỷ đồng (trước thẩm định là 730,191 tỷ đồng), 
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qua thẩm định thiết kế xây dựng đã cắt giảm dự toán khoảng 20,546 tỷ đồng 

(chiếm tỷ lệ khoảng 2,81 %). Kết quả hồ sơ nhận và trả kết quả đúng hạn. 

+ Các phòng chuyên môn quận, huyện thực hiện thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng là 139 công trình với tổng giá trị dự toán sau thẩm định 229,410 

tỷ đồng (trước thẩm định là 237,024 tỷ đồng), qua thẩm định thiết kế xây dựng 

đã cắt giảm dự toán khoảng 7,613 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 3 %). Kết quả hồ 

sơ nhận và trả kết quả đúng hạn. 

- Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định 18 dự án với tổng mức đầu tư là 

3.245,442 tỷ đồng, việc thẩm định theo đúng trình tự và thời gian theo quy định. 

Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tổng số 09 

dự án với tổng mức đầu tư khoảng 4.142,087 tỷ đồng. 

b) Thực hiện các biện pháp hữu hiệu trong việc quản lý tốt công tác quy 

hoạch đã được phê duyệt: 

Để thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đã được phê duyệt Sở Xây dựng 

đã hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện những giải pháp cụ thể như:  

- Tổ chức triển khai các đồ án quy hoạch đồng bộ trên địa bàn thành phố theo 

quy định của pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị. Qua đó, thành phố đã triển 

khai các đồ án như: đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Cần Thơ 
1
, các 

đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật 
2
; tổ chức lập quy hoạch phân khu 

các quận 
3
, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn 

4
; tổ chức lập quy chế quản lý quy 

hoạch, kiến trúc đô thị. Đây là công cụ hữu hiệu trong việc quản lý quy hoạch xây 

dựng, kiểm soát phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung thành 

phố Cần Thơ. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng sau khi được phê duyệt 

và xác định các nguồn lực phù hợp để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch 

được duyệt.  

Nhìn chung, công tác tổ chức quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố cơ 

bản hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị. Các 

đồ án quy hoạch phê duyệt được kiểm soát, đảm bảo phù hợp quy chuẩn, tiêu 

chuẩn xây dựng và các văn bản pháp luật quy định liên quan hiện hành, đáp ứng 

yêu cầu về phát triển không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 

định hướng phát triển lâu dài của đô thị. Song, do hạn chế về nguồn lực triển 

khai nên đã không thể đầu tư xây dựng theo quy hoạch một cách đồng bộ, nhiều 

khu vực không thể đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.  

                                                           
1 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013. 
2 Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, gồm: cấp nước, thoát nước, cao độ nền và thoát nước mặt, chất thải rắn, nghĩa 

trang, chiếu sáng, cây xanh.  
3 Tổ chức lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt). 
4 Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn gồm: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Thạnh An. Hiện UBND 

thành phố đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch và Sở Xây dựng đã có hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lập và 

trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 
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Để khắc phục những hạn chế tồn tại, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ 

tiêp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung như sau:  

- Hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu 05 quận (Ninh Kiều, Bình 

Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt) theo đúng quy định. Theo đó, xây dựng kế 

hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng được duyệt và đề xuất giải pháp về nguồn 

lực đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ theo quy hoạch được duyệt.  

- Hoàn thành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành 

phố Cần Thơ. 

- Tổ chức rà soát Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố. 

2. Tiếp tục lập lại trật tự, kỷ cương trong quan lý trật tự xây dựng, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra. Rà 

soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm tình trạng các khu dân cư tự phát. Có giải 

pháp trước mắt và lâu dài trong việc xử lý vấn đề ngập lụt tại đô thị. 

a) Tiếp tục lập lại trật tự, kỷ cương trong quan lý trật tự xây dựng, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra: 

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thường xuyên được chú 

trọng, Thanh tra Sở Xây dựng và quận, huyện thường xuyên phối hợp, tăng 

cường kiểm tra trật tự xây dựng, tình hình trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến 

tích cực; tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại tình trạng vi 

phạm về trật tự xây dựng, cụ thể: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng và quận, huyện đã 

kiểm tra 1.128 công trình, trong đó 786 công trình xây dựng đúng phép, 119 

công trình xây dựng sai phép, 223 công trình xây dựng không phép.  

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành 233 với tổng 

số tiền xử phạt 5.059.500.000 (Năm tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, năm 

trăm ngàn đồng); tổng số quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đã 

ban hành 01; tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã nộp phạt 49 với 

số tiền đã nộp phạt 1.059.000.000 (Một tỷ không trăm năm mươi chín triệu 

đồng). Tổng số quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đã ban hành 38, tổng số quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng 

vi phạm đã ban hành 45, đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ 

tiếp tục tổ chức rà soát lại các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa 

bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức điều chỉnh hoặc bổ sung; đề xuất bố trí vốn cho 

công tác lập quy hoạch xây dựng; tiếp tục thực hiện phủ kín quy hoạch chi tiết 

xây dựng đô thị trên địa bàn theo yêu cầu quản lý xây dựng của từng địa 

phương; thực hiện công bố, công khai các đồ án quy hoạch đô thị xây dựng đô 

thị đã được phê duyệt, đặc biệt là các quy hoạch chi tiết; đồng thời tổ chức cắm 

mốc giới ở thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực 
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hiện theo quy hoạch; tổ chức thanh tra công tác công tác cấp phép và quản lý 

xây dựng trên địa bàn; xử lý nghiêm và kịp thời những công trình, tổ chức, cá 

nhân vi phạm. 

b) Rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm tình trạng các khu dân cư tự phát: 

Việc xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố là một trong 

những nội dung được Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo các sở 

ngành, địa phương kiểm tra, rà soát tình hình, đề xuất xử lý các khu dân cư tự 

phát trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 

Tổ công tác kiểm tra, xác minh toàn bộ các vướng mắc, tồn tại liên quan đến: 

đất đai, xây dựng, điện, nước, đường giao thông nội bộ…; đề xuất giải pháp để 

xử lý và phương án quản lý hiệu quả trong thời gian tới đối với các khu dân cư 

tự phát trên địa bàn nhất là ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Trong quá 

trình thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các địa phương có biện 

pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng đối với các khu dân cư 

trên địa bàn theo đúng hiện trạng về đất đai, xây dựng, không để phát sinh thêm 

dẫn đến tình trạng phức tạp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử 

dụng đất đai, xây dựng công trình. 

Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đang trình Ủy ban nhân dân thành 

phố chấp thuận chủ trương để tiến hành lập đề án đầu tư phát triển và bán nhà ở 

xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để thống nhất với Bộ Xây dựng 

trước khi thành phố triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định một số cơ 

chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành 

phố Cần Thơ. 

c) Có giải pháp trước mắt và lâu dài trong việc xử lý vấn đề ngập lụt tại 

đô thị: 

Giải pháp chống ngập trong thời gian trước mắt: 

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp, chỉ đạo phòng Quản lý đô thị 

quận và phòng Kinh tế hạ tầng huyện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân 

cấp quản lý phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước thực 

hiện các biện pháp nhằm giảm tình hình ngập tại đô thị như sau: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc duy tu bảo dưỡng hệ thống 

thoát nước, van ngăn triều trên địa bàn, đặc biệt là các tháng mưa, lũ và triều 

cường diễn ra. 

- Kiểm tra, thống kê hệ thống cống thoát nước bị hư mục, cống bị rễ cây 

xâm thực để cải tạo thay thế. Cải tạo cao độ cống hố, ga không còn phù hợp với 

cao độ với các tuyến cống của các tuyến đường chính và thay thế cống không 

còn đủ năng lực thoát nước so với thực tế hiện nay. 

- Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống kênh, mương, rạch thoát nước trên 

địa bàn đô thị, có giải pháp khắc phục, khôi phục,mở rộng lại hiện trạng kênh 

mương nhằm tăng khả năng tiêu, thoát nước cho khu vực đô thị, tăng cường khả 

năng chứa nước cho đô thị. 
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Mặt khác, Sở Xây dựng cũng tham gia góp ý, thẩm định các công trình, 

hạng mục công trình chống ngập sẽ được triển khai trong Dự án Phát triển thành 

phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) (như hạng 

mục cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quân Ninh Kiều, cho khoảng 

hơn 20 tuyến đường thoát nước nội ô), hạng mục cải tạo các tuyến kênh, rạch nộ 

ô) và các dự án khác đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm đảm bảo cho 

Dự án thực hiện đúng các mục tiêu và hiệu quả trong công tác chống ngập đã đề 

ra, cũng như các mục tiêu đã cam kết với Ngân hàng Thế giới. 

Giải pháp tổng thể, lâu dài: 

- Giải pháp tổng thể về chống ngập và thoát nước thải đô thị đã được Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch thoát nước thành phố Cần Thơ 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 11 năm 2016); Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt (3182/QĐ-

UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018); Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành 

phố Cần Thơ (Quyết định số 1721/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/7/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn). Các giải pháp thoát nước, 

chống ngập đề xuất đã được xem xét đến yếu tố biến đổi khí hậu trong các kịch 

bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giải pháp thoát nước, 

chống ngập được đề xuất như sau:  

- Tùy theo tính chất, quy mô và định hướng phát triển của từng đô thị cụ 

thể, thành phố được chia ra làm 16 lưu vực thoát nước mưa. Đối với các đô thị 

trung tâm (quận Ninh Kiều, Bình Thủy, diện tích khoảng 3.600ha) sẽ được bảo 

vệ bởi hệ thống đê bao, van, cống ngăn triều, hệ thống bơm để thoát nước 

(không tôn nền đối với khu đô thị hiện hữu). Đối với đô thị định hướng phát 

triển xanh (một phần quận Cái Răng, Ô Môn) sẽ được thực hiện với giải pháp 

thích ứng, bán ngập. Đối với các đô thị còn lại, đô thị mới thì thực hiện giải 

pháp tôn nền, nâng cao độ, và xây dựng hệ thống thoát nước mới. 

- Thực hiện việc nạo vét, mở rộng hệ thống hồ, kênh, mương, rạch hiện 

hữu trên địa bàn đô thị để tăng diện tích chứa nước, tăng khả năng thoát nước. 

- Đảm bảo dung tích trữ gồm tổng diện tích hồ điều tiết, kênh, rạch, bề mặt 

trữ nước (kể cả diện tích trữ tạm - các lưu vực bán ngập)... nhưng không bao gồm 

diện tích bề mặt của các sông chính như sông Hậu, Cần Thơ, Bình Thủy, Trà 

Nóc... cho toàn thành phố là vào khoảng 4.850 ha, tương ứng với 15 % diện tích 

đô thị. Trong đó, lớn nhất là 02 lưu vực bán ngập với tổng diện tích lên tới 3.745 

ha, còn lại là diện tích mặt hồ, rạch với diện tích vào khoảng 1.100 ha. 

Để thực hiện tốt các giải pháp thoát nước, chống ngập theo các đồ án quy 

hoạch được duyệt trong thời gian tới, Sở Xây dựng đề xuất một số giải pháp 

như sau: 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và 

Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị với nguồn vốn vay của Ngân hàng 

Thế giới. Với mục tiêu là kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường cho phần đô 

thị lõi của quận Ninh Kiều và Bình Thủy: gồm các hạng mục công trình xây 
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dựng hệ thống kè sông Cần Thơ; xây dựng bờ kè cho rạch Cái Sơn - Mương 

Khai; xây dựng các cống ngăn triều và các âu thuyền, các cống ngăn triều kết 

hợp cầu giao thông; cải tạo hệ thống kênh rạch; xây dựng các hồ điều hòa, chứa 

nước; lắp đặt các trạm bơm và cải tạo hệ thống cống thoát nước; hệ thống thiết 

bị điều khiển quản lý vận hành hiện đại. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định các hạng mục chống ngập sẽ 

được triển khai trong Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả 

năng thích ứng của đô thị (Dự án 3), các dự án khác đầu tư trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ nhằm đảm bảo cho Dự án thực hiện đúng các mục tiêu và hiệu quả 

trong công tác chống ngập đã đề ra, cũng như các mục tiêu đã cam kết với Ngân 

hàng Thế giới. 

- Rà soát, đánh giá và tăng cường đầu tư hệ thống thoát nước bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa theo quy hoạch thoát nước, chống 

ngập đã được phê duyệt. Đặc biệt là kết hợp với công trình giao thông nhằm đảm 

bảo đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng ngập cục bộ, thiếu kết nối giữa các công trình 

giao thông và các công trình thoát nước đã xảy ra trong thời gian qua. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc duy tu bảo dưỡng 

hệ thống thoát nước, van ngăn triều trên địa bàn, đặc biệt là các tháng mưa, lũ và 

triều cường diễn ra; Kiểm tra, thống kê hệ thống cống thoát nước bị hư mục, 

cống bị rễ cây xâm thực để cải tạo thay thế. Cải tạo cao độ cống, hố ga không 

còn phù hợp với cao độ với các tuyến cống của các tuyến đường chính và thay 

thế cống không còn đủ năng lực thoát nước so với thực tế hiện nay. 

- Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường: lập quy hoạch để quản lý việc 

khai thác nước ngầm. Có quy định trong việc hạn chế và tiến đến cấm khai thác 

nước ngầm trong khu vực đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố 

nhằm hạn chế việc sụt lún đất do khai thác nước ngầm. 

- Thực hiện tốt Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền 

vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, với quan điểm, 

phương châm: sống chung với lũ, ngập, lợ, mặn. Xây dựng giải pháp ứng phó 

hiệu quả…đảm bảo gắn kết, liên kết vùng. Xác định phải sống chung, thích 

nghị… Nghị quyết cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, Ngành Trung 

ương và trách nhiệm của UBND các địa phương. Do vậy, việc ứng phó với biến 

đổi khi hậu của vùng ĐBSCL nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng không 

thể do một địa phương có thể thực hiện được mà phải có bài toán liên kết và 

điều tiết mang tính cấp vùng. 

- Đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh, thành phố 

trong khu vực tăng cường công tác phối hợp để chủ động trong sản xuất (tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp), vận hành, ứng phó trong các tình huống nước lũ dâng 

cao kết hợp với mưa lớn ở thượng nguồn, hạ nguồn, nhằm kiểm soát mực nước 

tại các địa phương, hạn chế tối đa việc mực nước tại các khu vực đô thị dâng cao 

bất thường ở hạ nguồn, trong đó có thành phố Cần Thơ. 
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Trên đây là báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.   
 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- TT HĐND thành phố (để báo cáo)  

- TT UBND thành phố (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTrXD. 
NVO 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

                    Mai Như Toàn 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 


		2019-06-20T16:02:43+0700
	Việt Nam
	Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
	Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ<soxd@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




