
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1175 /BC-BQL      Cần Thơ, ngày 29 tháng 7 năm 2019 

BÁO CÁO 

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

Trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố   

Kính gửi:  
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;  

- Ủy ban nhân dân thành phố;  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Thực hiện Công v n số 2286/UBND-TH ngày 22 tháng 7 n m 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 10 HĐND 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 dự án ODA) báo cáo trả 

lời cử tri như sau: 

 1. Các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng khi thi công Cầu Quang Trung: 

 Nội dung này Ban Quản lý dự án đã phối hợp với địa phương, bảo hiểm, nhà 

thầu thi công đã khảo sát các hộ có nhà bị ảnh hưởng trong quá trình thi công cầu 

Quang Trung.  

Hiện tại Ban Quản lý dự án ODA cũng có v n bản chỉ đạo nhà thầu thi công  

và đơn vị bảo hiểm sớm giải quyết dứt điểm các hộ bị ảnh hưởng trong quá trình thi 

công cầu Quang Trung chậm nhất trước 30/8/2019. 

 2. Thời gian khởi công công trình cầu Trần Hoàng Na:  
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na UBND thành phố Cần Thơ đã phê 

duyệt ngày 25/7/2019, ngày 26/7/2019 Ban Quản lý dự án ODA đã trình Bộ Giao 

thông vận tải tiếp tục thẩm định dự toán. Dự kiến giữa tháng 8 hoàn thành thẩm định 

dự toán và trình UBND thành phố phê duyệt, dự kiến vào cuối n m 2019 khởi công 

công trình. 

 3. Đường Hoàng Quốc Việt: 

Hiện nay hồ sơ thiết kế đã hoàn chỉnh, Ban QLDA ODA đang thực hiện thủ 

tục để tổ chức đấu thầu. Dự kiến khởi công vào cuối tháng 9 n m 2019. 

4. Tiến độ thi công hồ Bún Xáng: 

Thời gian qua tiến độ thi công hồ Bún Xáng có chậm, nguyên nhân do điều 

kiện địa chất địa hình phức tạp, điều kiện thời tiết khó kh n. Tuy nhiên đến nay công 

trình hồ Bún Xáng cơ bản đã hoàn thành và chỉ còn vài hạng mục đang trong giai 

đoạn hoàn thiện. Dự kiến chậm nhất đến tháng 9/2019 toàn bộ công trình hồ Bún 

Xáng hoàn thành. 

Trên đây là báo cáo của Ban Quản lý dự án ODA về trả lời ý kiến cử tri, Ban 

Quản lý dự án ODA kính báo cáo./. 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT./. 
 

GIÁM ĐỐC 
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