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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố  

 

Thực hiện Công văn số 2286/UBND-TH, ngày 22 tháng 7 năm 2019, của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo kết quả giải quyết các nội dung 

có liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách, cụ thể như sau:  

1. Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố xem xét lại việc đặt tên 

các cây cầu trên tuyến đường Bốn tổng – Một ngàn cho phù hợp với vị trí 

địa lý và lịch sử cách mạng của địa phương 

1.1. Kết quả thực hiện: 

- Thời gian qua, việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng 

(trong đó có tên cầu) được thực hiện theo Nghị định số 91 200  NĐ-CP, ngày 

11   200 , của Ch nh phủ, về việc ban hành  uy chế đặt tên, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng; trong đó quy định HĐND thành phố có th m quyền 

quyết định đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý 

nghĩa quan trọng t i các kỳ họp HĐND thành phố thường kỳ  

- Việc đặt tên, đổi tên công trình công cộng được UBND các qu n, huyện 

phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo 

quy định   

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện văn bản đề nghị Sở 

Giao thông v n tải rà soát, có văn bản cung cấp thông tin cơ bản về các cây cầu 

trên tuyến đường Bốn tổng - Một ngàn để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 

cơ sở phối hợp với địa phương tham mưu UBND thành phố trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri  

1.2. Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: 

Sau khi có văn bản trả lời của Sở Giao thông v n tải, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND huyện Cờ Đỏ nghiên cứu, tham mưu 

việc đặt tên, đổi tên các cây cầu trên tuyến đường Bốn tổng - Một ngàn theo 

đúng quy định pháp lu t  

2. Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị thành phố sớm công nhận phường 

Trung Kiên đạt chuẩn phường văn minh đô thị và quan tâm thực hiện Đề 
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án phát triển du lịch cồn Tân Lộc 

2.1. Kiến nghị thành phố sớm công nhận phường Trung Kiên đạt 

chuẩn phường văn minh, đô thị 

a) Kết quả thực hiện: 

- Phường Trung Kiên là một trong ba phường của qu n Thốt Nốt được 

Ban chỉ đ o Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công 

tác gia đình (gọi tắt là Ban Chỉ đ o) thành phố đưa vào kế ho ch xây dựng công 

nh n phường “văn minh đô thị” trong năm 2019 (Công văn số 11 BCĐ-VPTT, 

ngày 12/02/2019). 

- Hiện t i, Ban chỉ đ o qu n Thốt Nốt và Ban chỉ đ o phường Trung Kiên 

đang kh n trương xây dựng các tiêu chu n, tiêu ch  phường “Văn minh đô thị” 

theo quy định pháp lu t hiện hành 

b) Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới:  

Khi các tiêu chu n, tiêu ch  đ t theo yêu cầu sẽ thực hiện việc công nh n 

phường Trung Kiên đ t chu n văn minh đô thị  Dự kiến công nh n trong quý 

III/2019. 

2.2. Kiến nghị về quan tâm thực hiện Đề án phát triển du lịch Cồn 

Tân Lộc 

a) Kết quả thực hiện:  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh Đề án và phối hợp Sở Kế 

ho ch và Đầu tư, trình UBND thành phố phê duyệt, t i Tờ trình số 194  TTr-

SKHĐT, ngày 1    2019, của Sở Kế ho ch và Đầu tư, về việc th m định Đề án 

phát triển du lịch phường Tân Lộc, qu n Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

b) Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới:  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND qu n Thốt Nốt, ban 

hành Kế ho ch tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch phường Tân 

Lộc, qu n Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

 

Trên đây, là nội dung báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri 

trước kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thành phố Cần Thơ    
 

Nơi nhận:    

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban MTT  VN thành phố;      
- P. QLDL, P. XDNSVH&GĐ;                                                                 
- Lưu: VT, HC.  
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