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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trƣớc kỳ họp thứ 13  

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Thường 

trực HĐND 1 thành phố về tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND trước và sau kỳ 

họp lần thứ 13 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBMTTQVN thành phố tổ chức hội 

nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố. Tổng số có 5.294 cử tri tham dự 

với  591 lượt ý kiến 2, kiến nghị, phản ánh; Thường trực HĐND thành phố đã tổng 

hợp các ý kiến, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Trung ương báo cáo 

Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ để tổng hợp báo cáo Quốc hội và chuyển cho các 

quận, huyện các ý kiến, kiến nghị để giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố, Thường trực 

HĐND thành phố báo cáo với HĐND, như sau: 

A. Ý KIẾN CHUNG 

Sau khi nghe đại biểu HĐND báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND 

thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; chủ đề năm 

2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời 

sống nhân dân”; các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; nội dung dự kiến 

chương trình kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, đa số cử tri 

đều đồng tình với những kết quả thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tuy nhiên, cử tri tiếp tục kiến nghị 

thành phố quan tâm, sớm đề ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề như: Về đảm 

bảo an toàn giao thông, hỗ trợ người dân trong sản xuất, phòng chống buôn lậu; tăng 

cường đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về triển khai thực hiện các 

dự án trên địa bàn thành phố, vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trấn 

áp tội phạm ma túy, cho vay nặng lãi, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật, việc thông tin các đồ án quy hoạch, dự án và tình trạng chậm cấp giấy CNQSDĐ 

ở một số dự án khu dân cư, khu tái định cư;... 

B. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỤ THỂ 

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 

- Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị: 

                                            
1
. Các từ viết tắt: Đoàn đại biểu Quốc hội: ĐBQH; Hội đồng nhân dân: HĐND; Ủy ban nhân dân: UBND; Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: UBMTTQVN; tòa án nhân dân: TAND; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

Giấy CNQSDĐ; bảo hiểm xã hội: BHXH; bảo hiểm y tế: BHYT.  
2
. Ninh Kiều: 626 cử tri, 44 ý kiến; Cái Răng: 370 cử tri, 88 ý kiến; Bình Thủy: 683 cử tri, 77 ý kiến; Ô Môn: 

495 cử tri, 38 ý kiến; Thốt Nốt: 595 cử tri, 62 ý kiến; Phong Điền: 705 cử tri, 60 ý kiến; Thới Lai: 825 cử tri, 75 

ý kiến; Cờ Đỏ: 499 cử tri, 121 ý kiến; Vĩnh Thạnh: 496 cử tri, 26 ý kiến. 
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+ Ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt để chấn chỉnh 

tình trạng người tham gia giao thông dừng xe không đúng làn đường quy định khi 

đèn đỏ tại các giao lộ. 

+ Đề nghị thành phố tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm trong việc quản lý đất đai, xây dựng ở các địa phương và thông tin 

kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các khu dân cư tự phát trên địa 

bàn quận Bình Thủy trong thời gian qua để cử tri biết. 

- Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử 

lý nghiêm các hành vi: Dùng xung điện đánh bắt cá trên sông Cần Thơ 3; sử dụng 

điện thoại di động khi điều khiển phương tiện giao thông; xe gắn máy lắp thêm đèn 

led chiếu sáng gây chói mắt người đi đường gây mất an toàn giao thông. 

- Cử quận Bình Thủy phản ánh và kiến nghị thành phố: 

+ Có một số trường hợp phải điều chỉnh thông tin trong hộ khẩu, căn cước 

công dân, thẻ BHYT,… do sai sót của các cơ quan chức năng nhưng việc điều 

chỉnh lại mất rất nhiều thời gian, đề nghị thành phố có biện pháp khắc phục tình 

trạng trên và chỉ đạo các địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý 

nghiêm đối với hành vi xả rác nơi công cộng. 

+ Hiện nay các thông tin tiêu cực vẫn xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã 

hội, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm xử lý nghiêm vấn đề này; kiến nghị thành 

phố quan tâm, nghiên cứu ban hành quy định hỗ trợ phụ cấp đối với Chủ tịch hội 

Nạn nhân chất độc da cam và hội Khuyến học phường, xã, thị trấn. 

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố quan tâm, có chính sách hỗ trợ chế độ 

BHYT và chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố và 

nâng mức phụ cấp đối với khu vực trưởng quân sự cho tương xứng với nhiệm vụ 

được giao. 

- Cử tri huyện Phong Điền phản ánh việc giao chỉ tiêu cho Công an xã xử phạt 

vi phạm hành chính (lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự xã hội,…) mỗi năm là 40 

triệu đồng là chưa phù hợp, kiến nghị ngành chức năng của thành phố xem xét, 

điều chỉnh việc giao chỉ tiêu này.   

- Cử tri huyện Thới Lai đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức 

năng thực hiện tốt hoạt động xét xử, thi hành án dân sự ở các địa phương và tăng 

cường công tác giám sát đối với các hoạt động này.  

- Cử tri huyện Phong Điền và Cờ Đỏ kiến nghị thành phố sớm xem xét, điều 

chỉnh nghị quyết của HĐND thành phố về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân 

quân thường trực xã và quan tâm có chế độ hỗ trợ phù hợp cho lực lượng Công an 

viên ở xã. 

- Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố có giải pháp chấn chỉnh nhằm hạn 

chế tình trạng lạm dụng rượu, bia gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kéo giảm tai nạn 

giao thông; 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.  

                                            
3
. Nhất là đoạn từ phà Xóm Chài đến cầu Cái Răng. 
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- Cử tri các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy đề nghị khi thành phố ban 

hành nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2018 của HĐND thành phố cần xem xét đến tính ổn định, mức hỗ trợ mới không 

thấp hơn mức hỗ trợ đang được hưởng và phải đảm bảo tính hài hòa, công bằng 

giữa các đối tượng; điều chỉnh nâng mức phụ cấp đối với người làm công tác tổ 

chức - văn phòng Đảng ủy cho phù hợp hơn; bổ sung thêm kinh phí hoạt động của 

các hội, đoàn thể ở những ấp, khu vực có địa bàn rộng, đông dân cư.  

II. LĨNH VỰC KINH TẾ, NGÂN SÁCH 

1. Về đầu tƣ xây dựng cơ bản, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

- Cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng đề nghị thành phố xem xét ban hành khung 

giá bồi thường mới về: Đất, vật kiến trúc, hoa màu,… cho phù hợp với tình hình 

hiện nay; đồng thời, xem xét lại giá bồi thường ở các dự án trên địa bàn ở phường 

An Bình, phường Hưng Thạnh 4, vì theo cử tri giá bồi thường như hiện nay ở các 

dự án trên là thấp. 

- Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị Công ty TNHH NN MTV xổ số kiến thiết 

Cần Thơ sớm bồi thường cho 6 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án xây dựng tòa nhà 

của Công ty; kiến nghị thành phố thực hiện nghiêm việc ký quỹ khi đầu tư xây 

dựng các dự án theo quy định; sớm xem xét, giải quyết cho các hộ dân có nhà bị 
ảnh hưởng khi thi công xây dựng cầu Quang Trung. 

- Cử tri quận Cái Răng, quận Bình Thủy đề nghị thành phố sớm bố trí nền tái 

định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong các dự án: Dự án Trung tâm Văn hóa 

Tây Đô (quận Cái Răng), dự án Khu tái định cư Cửu Long (quận Bình Thủy) và đề 

nghị chủ đầu tư dự án Khu tái định cư Cửu Long sớm giải quyết dứt điểm việc bồi 
thường về đất cho người dân 5.  

- Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri biết khi 

nào thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân trong dự án xây 
dựng Trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cơ quan chức năng thông tin cho cử tri biết 

khi nào 67 nền tái định cư thuộc Dự án Trung tâm hành chính huyện được cấp giấy 

GCNQSDĐ. 

2. Về công thƣơng 

- Cử tri các quận, huyện: Ninh Kiều, Phong Điền và Thới Lai tiếp tục đề nghị 

thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả 

và tăng cường công tác quản lý về chất lượng mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn 

thành phố; quan tâm đầu tư phát triển các khu ẩm thực nhằm phục vụ phát triển du 

lịch của thành phố.  

- Cử tri huyện Phong Điền đề nghị ngành Công Thương thông tin cụ thể cho 

người dân biết thời gian khởi công tuyến điện trung thế, hạ thế Quốc lộ 61C 6.  

                                            
4
. Quận Ninh Kiều: Dự án Tái định cư An Bình. Quận Cái Răng: Khu dân cư Hồng Loan, Trung tâm Văn hóa 

Tây Đô, Khu dân cư Nam Long. 
5
. Hiện nay, có trường hợp chủ đầu tư dự án và người có đất bị ảnh hưởng bởi dự án chưa thống nhất về diện tích 

đất theo thực tế nên chủ đầu tư không thực hiện việc bồi thường. 
6
. Vì Sở Công thương đã có trả lời cử tri tại công văn số 630 ngày 14/3/2018 sẽ khởi công vào cuối năm 2018. 
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- Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị thành phố sớm di dời các trụ điện nằm trên 

đường giao thông ở các tuyến đường: Trà Vơ lớn, Trường Thành - Trường Thắng, 

Thới Thạnh - Định Môn. 

- Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố lắp điện kế, cung cấp điện cho 

người dân sử dụng trên tuyến đường Kênh Ranh (xã Thạnh Mỹ).  

- Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết, hiện nay 

Trung ương và thành phố đã có chính sách gì để hỗ trợ người dân trong việc lắp đặt 

hệ thống điện năng lượng mặt trời và hướng dẫn người dân thực hiện (nếu có).   

3. Về nông nghiệp 

- Cử tri các quận, huyện kiến nghị thành phố: 

+ Có biện pháp xử lý, tiêu hủy heo bị bệnh dịch tả heo Châu Phi đảm bảo an 

toàn, không gây ảnh hưởng đến môi trường; sớm hỗ trợ cho các hộ dân có heo bị 

bệnh buộc phải tiêu hủy; xem xét, có biện pháp hỗ hỗ trợ cho nông dân về giá và 

điểm thu mua ở những địa phương không xảy ra dịch bệnh. 

+ Quan tâm, kịp thời hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thu mua lúa ngay từ đầu vụ 

và có biện pháp bình ổn giá lúa khi vào chính vụ để tránh tình trạng “được mùa, 

mất giá” như trong thời gian qua. 

- Cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền đề nghị ngành Nông nghiệp nên 

có định hướng cho nông dân trồng các loại cây, vật nuôi phù hợp với từng địa 

phương nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị thành phố cần quy hoạch vùng lúa chất lượng 

cao và có chính sách bao tiêu giá lúa cho nông dân. 

- Cử tri huyện Phong Điền, huyện Thới Lai đề nghị lắp đặt hệ thống cung cấp 

nước sạch cho người dân sử dụng trên địa bàn một số xã 7. 

- Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thông tin cho cử tri biết: Về kết quả thực hiện 

Quyết định số 445/QĐ-TTg (ngày 21/3/2016) của Thủ tướng Chính phủ 8, Nghị 

quyết số 17/NQ-HĐND (ngày 06/10/2017) của HĐND thành phố 9 và khi nào đưa 

vào khai thác, sử dụng Trung tâm giống Thủy sản huyện Vĩnh Thạnh. 

4. Về tài chính, ngân sách 

- Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện cho các hộ 

nghèo có điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế nhằm hạn 

chế tình trạng vay nóng bên ngoài với lãi suất cao. 

- Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố xem xét, ưu tiên đầu tư cho 

huyện để từng bước xây dựng Huyện sinh thái. 

                                            
7
. Gồm: Huyện Phong Điền: Phía trái Rạch Trường Phú A, xã Trường Long. Huyện Thới Lai: Cuối ngọn Bà keo 

(ấp Thới Phước 2 xã Tân Thạnh); trên tuyến từ ấp Thới Phước tới ấp Điền Hòa (xã Thới Tân); tuyến Lung Sập 

(ấp Trường Tây, xã Trường Thành); tuyến  Kênh Ngàn Nhất (qua 02 ấp: Đông Thạnh, Đông Hòa, xã Đông 

Thuận); 107 hộ thuộc tuyến kinh KH8 và Kinh Mương (ấp Định Mỹ, xã Định Môn). 
8
. Về phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 

- 2020”. 
9
. Về việc thông qua Quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố 

Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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- Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố quan tâm kêu gọi đầu tư xây dựng 

các dự án khu công nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

1. Về giáo dục và đào tạo 

- Cử tri quận Bình Thủy, huyện Phong Điền kiến nghị thành phố xem xét có 

chính sách miễn học phí cho bậc học Mầm non và Trung học cơ sở. 

- Cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư 

xây dựng hồ bơi cho các trường Mầm non, trường Trung học cơ sở (nhất là đối với 

các trường đạt chuẩn quốc gia). 

2. Về văn hóa, thể thao và du lịch 

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 án phát triển du lịch 

cồn Tân Lộc.  

3. Về Y tế, bảo hiểm y tế  

- Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh việc người dân bị bệnh khi vào cấp cứu, 

bệnh viện yêu cầu phải đóng tiền tạm ứng trước thì mới tiến hành cấp cứu, điều trị, 

kiến nghị ngành chức năng xem xét lại vấn đề này. 

- Cử tri quận Bình Thủy đề nghị chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ chưa 

tốt, thiếu nhiệt tình trong khám chữa bệnh cho người dân ở một số bệnh viện 10 và 

rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuyển viện ở các bệnh viện. 

- Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ 

sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh tại các trạm y 

tế xã trên địa bàn huyện. 

- Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị ngành BHXH rà soát, có biện pháp xác nhận số 

tiền chi trả trong năm (lớn hơn 6 tháng lương cơ sở) đối với người tham gia BHYT 

5 năm liên tục trở lên để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh theo luật định. 

4. Về Thông tin, truyền thông  

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ 

nâng chất lượng phát sóng theo chuẩn HD (độ phân giải cao) và Sở Thông tin và 

Truyền thông sớm thực hiện việc trang bị loa không dây cho các phường theo kế hoạch. 

- Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố sớm bó gọn cáp viễn thông ở ấp 

Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh. 

5. Về Lao động, thƣơng binh và xã hội 

Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc đóng BHXH và mua BHYT cho người lao động đối với các công ty, 

doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. 

6. Về Tôn giáo 

Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị cho phép việc ghi tên của tổ chức tôn giáo trên 

các công trình, phần việc do tổ chức tôn giáo thực hiện.  
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IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1. Về giao thông 

- Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến 

đường Võ Nguyên Giáp. 

- Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị: 

+ Thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng kẹt xe thường xuyên tại Trạm 

BOT T2 Thốt Nốt - Cần Thơ; sớm nâng cấp sửa chữa Quốc lộ 91 (từ km00 đến 

km07) và thường xuyên kiểm tra, xử lý xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường 

này; khắc phục tình trạng sạt lở ở khu vực Bình Phó B và sớm cấp nền tái định cư 

cho các hộ dân trong dự án hành lang dự mở (50m) của dự án đường nối Hẻm 91, 

đường Cách Mạng Tháng Tám đến Đường tỉnh 918. 

+ Đề nghị thành phố di dời trạm xe buýt tại đầu Hẻm 286, đường Cách Mạng 

Tháng Tám đến vị trí phù hợp hơn; khắc phục tình trạng ngập nước và tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên Đường tỉnh 918. 

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng sớm lắp đặt biển báo, đèn chiếu 

sáng trên đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) đoạn đi ngang qua Trường 

Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. 

- Cử tri huyện Phong Điền, huyện Thới Lai tiếp tục đề nghị thành phố sớm 

nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 923, cầu Tây Đô; khắc phục tình trạng sụp lún dốc 

cầu Càng Đước, cầu Áng Khám (Đường tỉnh 926) và thông tin cho cử tri biết thời 

gian khởi công xây dựng cầu Vàm Xáng. 

- Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố đề nghị đơn vị thi công Quốc 

lộ 80 khai thông các đập (đơn vị thi công đã đấp đập để xây dựng cầu) ở một số 

con kênh trên địa bàn xã Vĩnh Trinh; sớm nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 80 (đoạn từ 

Thốt Nốt đi qua huyện Vĩnh Thạnh). 

2. Về tài nguyên - môi trƣờng 

- Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thông tin cho cử tri biết về tình hình quản lý, 

sử dụng đất công của thành phố thời gian qua 11. Kiến nghị thành phố tăng cường 

công tác quản lý về rác thải y tế đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và 

tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt khắc phục tình trạng xả rác xuống sông đối 

với các tàu du lịch, du thuyền khu vực bến Ninh Kiều. 

- Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố sớm cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ 

dân trong Khu dân cư Hưng Phú, Khu tái định cư Miền Nam và lắp đặt hệ thống 

cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở Tổ 1, 2 (khu vực 3) và Tổ 11 (khu vực 4), phường 

Hưng Thạnh. 

- Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố có kế hoạch phát động, khuyến 

khích người dân trong việc sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, hạn 

chế sử dụng chai nhựa, túi ni lông, ống hút nhựa,…; xem xét điều chỉnh quy định về 

diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. 
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- Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố có biện pháp thu gom, xử lý 

thường xuyên đối với chất thải rắn không đốt được (như chai, lọ thủy tinh, mảnh kính,…). 

3. Về Quy hoạch đô thị 

- Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố tăng cường hơn nữa công tác 

quản lý về xây dựng nhất là các công trình cao tầng trong khu vực nội ô, cần quan 

tâm hơn đến thiết kế đô thị, tạo dựng môi trường sống trong lành cho đô thị; đề 

nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Hồ Bún Xáng và dự án nâng cấp, mở 

rộng đường Hoàng Quốc Việt. 

- Cử tri quận Cái Răng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu Trung 

tâm Văn hóa Tây Đô và thông tin cho cử tri biết các nội dung: Các công trình, dự 

án do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư trên địa bàn quận 

khi nào thì hoàn thành; thời gian khởi công dự án cầu Trần Hoàng Na; thông tin về 

dự án Quần thể đô thị du lịch sinh thái, dịch vụ nghỉ dưỡng và thể thao giải trí cao 

cấp tại quận Cái Răng do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.  

- Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thông tin cho cử tri biết, hiện nay các ngành 

chức năng của thành phố đã có kế hoạch, biện pháp gì để ứng phó với biến đổi khí 

hậu, cũng như công tác truyên truyền về vấn đề này để cử tri biết và cùng thực hiện. 

- Cử tri các quận, huyện: Ô Môn, Phong Điền và Vĩnh Thạnh đề nghị thành 

phố thông tin cho cử tri biết thời gian triển khai thực hiện các dự án: Bờ kè sông Ô  

Môn từ cầu Rạch Ranh đến Rạch Vàm, dự án khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung và 

dự án khu công viên cây xanh trên Đường tỉnh 919 (đường Phù Đổng Thiên Vương). 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri qua tiếp xúc 

cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 13. Thường trực HĐND thành 

phố đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết và thông báo kết quả đến Thường 

trực HĐND thành phố chậm nhất vào ngày 31 tháng 7 năm 2019 (gửi kèm file về 

hộp thư điện tử: lpdai@cantho.gov.vn). Thường trực HĐND thành phố sẽ chuyển 

các nội dung trả lời của các cơ quan, đơn vị đến đại biểu HĐND thành phố, Báo Cần 

Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ; đồng thời, đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố để thông tin đến cử tri biết./. 

 

    TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố (A); 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng HĐND thành phố (C1,2; D1); 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện; 

- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP.Cần Thơ; 
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