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THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 163/BC-UBND Cần Thơ,  ngày  05 tháng 7 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 

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

(Thay thế Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân1 thành phố Cần Thơ khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận 67 ý kiến, 

kiến nghị cử tri đóng góp về công tác chỉ đạo, điều hành, giải pháp thực hiện 

mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, UBND thành phố 

đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiêm 

túc tiếp thu, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản đến Thường trực 

HĐND thành phố để thông tin đến cử tri thành phố. Đến nay, các sở, ban ngành 

và UBND quận, huyện đã nghiên cứu, tiếp thu và có văn bản trả lời 67 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 54 ý kiến, kiến nghị của cử tri 

được các cơ quan, đơn vị được giải quyết và thông tin giải trình (chiếm tỷ lệ 

80,60%); 12 ý kiến, kiến nghị đã được các sở ngành tiếp thu, giải quyết trong thời 

gian tới (chiếm tỷ lệ 17,91%); 01 ý kiến, kiến nghị, các cơ quan chức năng đang 

nghiên cứu biện pháp giải quyết (chiếm tỷ lệ 1,49%). Tại kỳ họp này, UBND 

thành phố báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước và sau 

kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau: 

A. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT HOẶC 

GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN ĐẾN CỬ TRI 

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 

1. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Trả lời: 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên được UBND thành 

phố quan tâm chỉ đạo ngành Công an, các địa phương và đơn vị liên quan tập trung 

triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tăng 

cường tuần tra kiểm soát, ra quân thực hiện có hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn 

áp tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, giải quyết nhanh chóng, 

dứt điểm ngay từ cơ sở các vụ việc có nguy cơ trở thành “điểm nóng” gây mất 

an ninh trật tự. Kết quả như sau: 

- Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội: Từ đầu năm đến nay, 

ngành Công an đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển 

                                           
1 Hội đồng nhân dân: HĐND 

  Ủy ban nhân dân: UBND 
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khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật trật, an toàn xã hội; thực hiện 

quyết liệt 03 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động 

khai thác, kinh doanh cát và Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn 

thành phố; tổ chức trên 26 ngàn cuộc tuần tra kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc 

giao thông trong những dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn 

ra trên địa bàn; duy trì công tác tuần tra từ 22 giờ đêm đến sáng, kết hợp sử dụng 

chó nghiệp vụ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó đã phát hiện 12 vụ, bắt 

18 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; 01 vụ trộm, bắt 02 

đối tượng; 01 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt 03 đối tượng; 03 vụ mang theo 

hung khí, bắt 05 đối tượng; 13 phương tiện vận chuyển hàng hóa không có hóa 

đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ; xử phạt 29.099 trường hợp vi phạm 

về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.  

- Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội: Trong thời 

gian qua, ngành Công an cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tập trung 

triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tập 

trung lực lượng ra quân thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm; tuy nhiên, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Nguyên nhân gây án chủ yếu do mâu thuẫn nhất thời, liên quan rượu bia, ma túy; 

thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm trong giải quyết 

mâu thuẫn, trả thù lẫn nhau; tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc (đá gà, số đề, 

đánh bài, hoạt động đánh bạc trá hình bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng 

bằng tiền thật…) vẫn còn diễn ra nhiều nơi, nhất là địa bàn nông thôn, địa bàn 

giáp ranh, tuy tính chất và quy mô nhỏ, lẻ nhưng từng lúc, từng nơi gây lo lắng, 

bức xúc trong nhân dân2. Tội phạm xâm phạm về sở hữu, nhất là tội phạm trộm 

cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm; tội phạm sử dụng công nghệ 

cao vẫn còn xảy ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là các thủ đoạn lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản thông qua Internet và mạng xã hội3. Tội phạm ma túy có xu hướng trẻ 

hóa, số người sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng, chiếm 67,9% số người 

nghiện; số người sử dụng ma túy bị phát hiện đa số đều sử dụng ma túy tổng hợp 

thay vì sử dụng heroin như trước đây; trên địa bàn thành phố Cần Thơ chưa phát 

hiện đường dây mua bán ma túy lớn, chủ yếu là nhỏ lẻ, nguồn ma túy được vận 

chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực biên giới Tây Nam nhưng phương 

thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh;… 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị ngành Công an và các đơn vị 

có liên quan tiếp tục quan tâm thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, 

phòng ngừa xã hội, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

xã hội; đồng thời chủ động, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình tội phạm, 

tệ nạn xã hội, triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, giải 

                                           
2 Khởi tố mới 196 vụ, 278 bị can so với cùng kỳ tăng 31 vụ (tăng 18,79%). Tội phạm giết người 09 vụ tăng 02 vụ (tăng 

28,57%); cố ý gây thương tích 37 vụ giảm 11 vụ (giảm 22,9%). Nhóm tội phạm xâm phạm trẻ em có chiều hướng giảm, cụ thể: 

hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ giảm 03 vụ (giảm 25%); dâm ô với người dưới 16 tuổi 01 vụ giảm 01 vụ (giảm 50%); hiếp 

dâm 01 vụ, tương đương so với cùng kỳ. 
3 Khởi tố mới 241 vụ, 185 bị can so với cùng kỳ tăng 16 vụ (tăng 7,1%), điển hình một số tội danh như: Trộm cắp tài sản 169 vụ, 

tăng 10 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 30 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ; một số loại tội phạm nguy hiểm giảm như: cướp giật tài 

sản 10 vụ, giảm 14 vụ (giảm 58,33%); cướp tài sản giảm 02 vụ, tương đương so cùng kỳ. 
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quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa 

bàn trọng điểm; tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm 

cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, môi trường. 

Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

để nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân chủ 

động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của người dân. 

Trả lời: 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung được 

UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và liên tục, ngay từ đầu năm 

2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2019. Trong đó, đề ra nhiệm vụ trọng tâm nhằm cung cấp kiến thức pháp 

luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống; xây dựng, hình thành thói quen 

chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và 

bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm 

pháp luật thông qua các hình thức và nội dung tuyên truyền đa dạng, phù hợp với 

từng nhóm đối tượng cụ thể trên từng lĩnh vực, kết quả như sau: 

Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến 09 văn bản luật được Quốc hội khóa 

XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 cho 250 đại biểu ở các sở, ban, ngành, quận, huyện; 

tổ chức 6.582 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ và ra nhân dân về 

các quy định pháp luật gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người dân ở các cấp với 

335.298 lượt người dự; phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ 

Tư pháp tổ chức; tiếp tục phát huy mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” được tổ chức 

sinh hoạt cho đối tượng là cán bộ, hội viên đoàn thể cơ sở 4; duy trì hoạt động của 

mô hình “Quán cà phê pháp luật”, “Điểm hẹn pháp luật” phục vụ nhu cầu cho 

người dân5; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến 

pháp luật như sử dụng các Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử của từng ngành, 

địa phương; tiếp tục chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua phương tiện 

thông tin đại chúng6, đặc biệt quan tâm hình thức tuyên truyền qua hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở, loa truyền thanh xã, phường, thị trấn nhằm phục vụ công tác 

                                           
4 Hiện có 193 Câu lạc bộ pháp luật, từ đầu năm đến nay, đã tổ chức sinh hoạt được 490 cuộc, với 13.146 lượt người tham dự. 
5 Hiện có 110 điểm “Quán Cà phê pháp luật” có đặt tủ sách pháp luật và kệ sách pháp luật; 13 cơ sở thờ tự đặt tủ sách pháp luật; 

qua thống kê, tủ sách pháp luật có 20.195 lượt người mượn, đọc. 
6 - Thực hiện Chuyên mục “Phổ biến pháp luật” qua sóng truyền hình và sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố Cần Thơ; nội dung tuyên truyền các quy định của Hiến pháp, quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp, 

các quy định pháp luật cần phổ biến đến người dân (quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước, pháp luật về dân sự, pháp luật hình sự..v.v.), với thời lượng phát sóng mỗi ngày là 12 phút/ngày; đã thực hiện được 

444 phút tuyên truyền pháp luật.  

- Hàng tháng, Sở Tư pháp biên tập, in ấn Tờ “Thông tin phổ biến pháp luật” phát hành đến các Tổ hòa giải ấp, khu vực, Câu 

lạc bộ pháp luật, công chức và hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố, đã phát hành được 850 tờ tin. 

- Hàng tháng, phối hợp với Báo Cần Thơ thực hiện Chuyên trang “Công dân và pháp luật” tuyên truyền các quy định pháp 

luật mới, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, đồng thời phát hành miễn phí 1.200 tờ 2 báo đến cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể địa phương và Tổ hòa giải các ấp, khu vực trên địa bàn thành phố. 
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vận động, tuyên truyền pháp luật ra Nhân dân về những quy định mới của pháp luật 

và những quy định liên quan trực tiếp đến người dân. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công 

tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức và phù hợp với 

từng đối tượng cụ thể, qua đó góp phần từng bước nâng cao ý thức cho người dân 

trong việc tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật, giảm thiểu các hành vi 

vi phạm pháp luật. 

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

(sau đây gọi tắt Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW). 

Trả lời: 

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Chương trình hành 

động của Thành ủy, UBND thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện, chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị và địa phương quán triệt đến các đơn vị, tổ chức và cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện theo đúng lộ trình quy định. Kết quả như sau: 

- Đối với cơ quan hành chính: Đã ban hành quyết định thực hiện sắp xếp, 

kiện toàn giảm 27 phòng chuyên môn thuộc 14 sở, ngành; qua đó, giảm 81 chức 

danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc sở và 15 chức danh Trưởng 

phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục; đến nay, 15/19 cơ quan đã hoàn 

thành việc xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn theo lộ trình 

quy định; hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 138 Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp 

liên ngành7 xuống còn 64 Ban chỉ đạo (giảm 45 Ban chỉ đạo) và 29 hội đồng (các 

hội đồng này sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ); hoàn thành thực hiện thí 

điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan của cấp ủy và cơ quan 

chuyên môn cấp huyện tại huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh (Trưởng Ban 

Tổ chức huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ); thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy 

đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp8.  

- Đối với đơn vị sự nghiệp: Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự 

nghiệp công lập để thu gọn đầu mối9; chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn cơ quan, địa 

phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của đơn vị sự nghiệp công lập và xây dựng phương án tự chủ tài chính năm 

2019 (chuyển từ loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường sang 

loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên) theo lộ trình quy định). 

                                           
7 Trong đó gồm 109 Ban chỉ đạo và 29 Hội đồng. 
8 Cấp huyện: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện Cờ Đỏ. Cấp xã: có 79/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư 

hoặc Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 09/85 xã, phường, thị trấn Bí thư kiêm Chủ tịch UBND. 
9 Đã sắp xếp, kiện toàn, giải thể giảm 40 đơn vị sự nghiệp và 09 Chi nhánh phát triển quỹ đất quận, huyện; xin ý kiến Ban 

Thường vụ Thành ủy thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức Bộ máy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. 
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- Về sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu 

vực: Các xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực cơ bản hoàn thành phương án bố trí, sắp 

xếp những người hoạt động không chuyên trách và lập danh sách những người dôi 

dư gửi Phòng Nội vụ quận, huyện tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định10. 

- Về biên chế và tinh giản biên chế: Lũy kế tỷ lệ thực hiện tinh giản và cắt 

giảm đạt theo lộ trình đề ra, cụ thể: về biên chế công chức đã tinh giản và cắt giảm 

165/213 biên chế, giảm 77,4% so với biên chế giao năm 2015 (đạt 7,74% kế hoạch 

của giai đoạn 2015 - 2021); về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập đã tinh giản và cắt giảm 3.199/2.313 người, giảm 13,8% so với biên chế 

giao năm 2015 (đạt 138% kế hoạch của giai đoạn 2015 – 2021). 

- Về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp: Thực hiện lộ trình, kế hoạch đã được Thủ 

tướng phê duyệt tại Công văn số 1492/TTg-ĐMDN ngày 30/10/2018, các cơ quan, 

đơn vị thuộc danh mục được phê duyệt đang tiến hành thủ tục có liên quan để thực 

hiện cổ phần hóa theo quy định11. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, 

19NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhằm đảm bảo sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế trong hệ thống chính trị theo đúng quy định, lộ trình theo Kế hoạch của 

Bộ Chính trị, Chương trình của Thành ủy và phù hợp với đặc điểm tình hình của 

thành phố. 

4. Kiến nghị của cử tri về việc hạn chế xe có trọng tải lớn lưu thông trong giờ 

tan học trên các tuyến đường Cách mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong nhằm đảm 

bảo an toàn cho học sinh. 

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri phản ánh về xe có tải trọng lớn lưu thông 

trong giờ tan học trên các tuyến đường nêu trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

đã tiến hành khảo sát và hoàn thành cắm biển báo hạn chế tải trọng các phương tiện 

lớn lưu thông vào các khung giờ cao điểm trên đoạn từ đường Hùng Vương đến 

cầu Bình Thủy, đồng thời chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực 

lượng cảnh sát giao thông đường bộ tăng cường công tác tuần tra xử lý nghiêm các 

phương tiên có tải trọng lớn vượt quá tải biển báo của đường bộ theo quy định và 

điều tiết giao thông cho phương tiện có tải trọng lớn đi đường khác trong giờ 

cao điểm. 

5. Về việc khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm trên 

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

                                           
10 Tính đến nay có 630/630 ấp, khu vực đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách theo 

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND; kết quả đã bố trí, sắp xếp 1.875/1.890 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực; 

trong đó số người có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên là 318 người, gồm: 131 đại học, 29 cao đẳng, 158 trung cấp. 
11 Năm 2019, 02 đơn vị: Trung tâm hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt thuộc Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần 

Thơ; Trung tâm Kiểm định phương tiện kỹ thuật giao thông thủy bộ thuộc Sở Giao thông vận tải. Năm 2020, 02 đơn vị: Trung 

tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng và Nhà khách Cần Thơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sau năm 2020, 02 đơn vị: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Trung tâm Kỹ thuật và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
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Thân với đường Trần Hưng Đạo, đường 3/2; giao lộ Hưng Lợi (đường 30/4 với 

đường Nguyễn Văn Linh). 

Trả lời: 

- Về ùn tắc giai thông trên đường Cách mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91 đoạn 

từ Km0-Km7) thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý: Trong thời gian qua, Đoàn 

đại biểu Quốc hội thành phố và UBND thành phố đã nhiều lần có văn bản kiến 

nghị. Hiện nay, theo thông tin của Bộ Giao thông vận tải, dự kiến đoạn đường này sẽ 

được đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư, nâng cấp. 

- Đối với các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông 

trong giờ cao điểm do thành phố quản lý, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp để khắc phục như: Tiến hành 

khảo sát và tổ chức cắm biển báo hạn chế tải trọng các phương tiện lớn lưu thông 

vào các khung giờ cao điểm nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông (trong đó có 

đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Hùng Vương đến cầu Bình Thủy). 

Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tham mưu lập dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo một số 

nút giao thông (giao lộ ngã tư đường Mậu Thân với đường Trần Hưng Đạo, đường 

3/2; giao lộ đường 30/4 với đường Nguyễn Văn Linh) với mục đích khắc phục tình 

trạng ùn tắc giao thông, nhất là trong giờ cao điểm. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải 

đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đang hoàn chỉnh phương án 

thiết kế sơ bộ cải tạo các nút giao, trình UBND thành phố xem xét trong quí 

III//2019 và dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

để đầu tư xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui tại các nút giao này. Bên cạnh đó, 

UBND thành phố đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng 

cảnh sát giao thông đường bộ tăng cường công tác tuần tra và điều tiết giao thông 

tại các giao lộ trong giờ cao điểm để đảm bảo giao thông được thông suốt. 

6. Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, nhất là tại các giao lộ. 

Trả lời: 

Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên và liên tục được ngành Công an và các đơn vị có liên quan chủ 

động thực hiện, kết quả như sau: ngay từ đầu năm, các đơn vị chức năng đã tăng 

cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến giao thông để kịp thời phát hiện, 

nhắc nhở, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

Trong những tháng đầu năm, các đơn vị chức năng đã tổ chức 21.751 cuộc tuần tra 

kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó đã phát hiện và xử lý vi phạm 

hành chính 21.188 trường hợp với số tiền trên 21 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe và 

chứng chỉ hành nghề 3.937 trường hợp, tạm giữ 5.261 phương tiện. Riêng hệ thống 

camera giám sát giao thông phát hiên 315 trường hợp vi phạm chủ yếu là lỗi vi 

phạm làn đường và không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, trong đó đã xử phạt 

71 trường hợp với số tiền 113 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Công an thành phố và các đơn 

vị có liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

khi tham gia giao thông, thực hiện có hiệu quả cao điểm đảm bảo trật tự an toàn 
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giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng giao thông tại các vị trí 

trọng điểm, các giao lộ trong nội ô thành phố, nơi có lưu lượng phương tiện 

tham gia giao thông với mật độ cao, phân luồng điều tiết không để xảy ra tình trạng 

ùn tắc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là các hành vi là nguyên nhân trực 

tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. 

7. Kiến nghị của cử tri về việc tăng cường tuần tra, xử phạt việc đậu xe ô tô 

lấn chiếm lòng đường tại các điểm trường vào giờ tan học để góp phần giảm ùn tắc 

giao thông. 

Trả lời: 

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo 

ngành Công an và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhắc nhở giáo dục nâng cao 

ý thức người dân khi tham gia giao thông đặc biệt là các phụ huynh đưa đón 

học sinh tại các cổng trường; tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng 

phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm đặc biệt là các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trật tự 

an toàn giao thông, trật tự công cộng tại cổng trường học vào các giờ tan học, nhất là 

đối với các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường tại các điểm trường 

vào giờ tan học. Kết quả như sau: 

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát trật tự đã tổ chức 776 cuộc tuần 

tra kiểm soát nhắc nhở, xử lý các phương tiện đậu đỗ lấn chiếm lòng, lề đường 

tại các tuyến đường, nhất là các điểm trường học vào giờ tan học; lập biên bản 

và xử phạt vi phạm hành chính 1.073 trường hợp vi phạm, với số tiền trên 321 

triệu đồng. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị ngành Công an và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức 

cho người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tăng cường 

lực lượng tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc giao 

thông trên địa bàn thành phố nhất là tại các cổng trường trong nội ô thành phố giờ 

tan học. 

8. Cử tri đề nghị nâng mức chi hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân cấp xã theo quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của 

Bộ Tài chính. 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố 

xem xét quyết nghị về định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân cấp xã tại kỳ họp này (kỳ họp giữa năm 2019). 

9. Đề nghị của cử tri về việc xem xét nâng mức chi hỗ trợ hòa giải thành từ 

200.000đồng/vụ nâng lên 300.000 đồng/vụ và mức chi hòa giải không thành từ 

100.000đồng/vụ nâng lên 200.000đồng/vụ. 

Trả lời: Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 

30/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 
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thì hiện nay thành phố đang thực hiện mức chi tối đa là 200.000 đồng/vụ, việc/tổ 

hòa giải thành. Vừa qua, thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp về việc tổng kết, đánh 

giá 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, UBND thành phố đã phát hành 

Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 19/3/2019 gửi Bộ Tư pháp, trong đó kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: 

Đề nghị nâng mức chi đối với vụ, việc được hòa giải là 400.000 đồng/vụ, việc; 

mức chi hỗ trợ Tổ hòa giải hàng tháng là 200.000 đồng/tháng; đồng thời, hướng 

dẫn cụ thể về nội dung chi hỗ trợ cho Tổ hòa giải. Trường hợp nếu được cơ quan 

Trung ương chấp thuận và ban hành văn bản hướng dẫn, UBND thành phố sẽ trình 

HĐND thành phố xem xét nâng mức hỗ trợ này theo quy định. 

10. Công tác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi phát các 

tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

Trả lời: 

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, đặc biệt, 

quản lý nhà nước về việc phát tờ rơi quảng cáo được các cơ quan chức năng thành 

phố quyết liệt thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm chấn chỉnh, 

đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, cụ thể: 

Đã tổ chức 15 lượt kiểm tra, nhắc nhở, tịch thu việc phát tờ rơi tại các ngã ba, ngã tư 

giao lộ làm trở ngại giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. 

Thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

cùng các địa phương tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hơn nữa đối 

với hoạt động quảng cáo trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về quảng cáo, trong đó tập trung vào các giải pháp hạn chế quảng cáo rao 

vặt, phát tờ rơi, nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức thực hiện đúng pháp luật; 

tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp quảng cáo rao 

vặt, phát tờ rơi không đúng quy định. 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ NGÂN SÁCH 

11. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị xem xét nâng mức giá bồi thường cho 

các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Trường Đại học FPT cho phù hợp. 

Trả lời: Thực hiện theo quy định tại điềm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 

năm 2013, các dự án Nhà nước thu hồi đất phải thực hiện việc định giá đất cụ thể 

để tính bồi thường. Qua kiểm tra, rà soát, dự án Trường Đại học FPT trên địa bàn 

quận Bình Thủy chưa thực hiện việc định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất, do đến nay các trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất 

chưa hoàn thành. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu phản 

ánh của cử tri khi thực hiện việc định giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với dự 

án trên (giai đoạn 2, 3) theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người dân. 

12. Thông tin, giải trình về phản ánh của cử tri huyện Thới Lai đối với giá 

dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 

03/07/2018 của UBND thành phố. 

Trả lời: Về vấn đề này, UBND thành phố xin thông tin như sau: Căn cứ 

Điều 10 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lộ trình 

tính giá dịch vụ sự nghiệp công thì đến năm 2018 phải tính đủ chi phí tiền lương, 
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chi phí trực tiếp và chi phí quản lý... Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự 

nghiệp công phải thực hiện giá dịch vụ theo cơ chế thị trường nên đã thực hiện xây 

dựng đơn giá dịch vụ đo đạc dựa trên sự cân đối bù đắp mức chi phí thực hiện gồm: 

chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ,… và đã được cơ quan chức năng thẩm 

định giá tham mưu UBND thành phố ban hành mức giá dịch vụ đo đạc được quy 

định tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 3/7/2018 là hoàn toàn phù hợp. 

Đối với địa bàn huyện Thới Lai chỉ có thị trấn Thới Lai có bản đồ địa chính 

chính quy, các xã còn lại sử dụng bản đồ không có kích thước và độ chính xác 

không cao. Do đó, khi người dân có yêu cầu đo đạc lại thực tế để cấp đổi Giấy 

chứng nhận thì phải thiết lập bản trích đo địa chính theo quy định nên thu theo giá 

dịch vụ đo đạc được quy định tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND. 

Hiện nay, mức giá đo đạc được quy định áp dụng chung và được xem xét 

phù hợp với giá mặt bằng tổng thể chung các quận, huyện thuộc thành phố Cần 

Thơ. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong quá trình thực hiện UBND thành phố sẽ 

chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến của người dân để 

làm cơ sở xem xét điều chỉnh mức giá dịch vụ đo đạc cho phù hợp với thực tế. 

13. Thông tin kết quả triển khai các dự án kêu gọi đầu tư sau Hội nghị xúc tiến 

đầu tư được tổ chức vào tháng 8/2018. 

Trả lời: 

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, thành phố đã mời gọi 54 dự án đầu 

tư ngoài ngân sách, tổng vốn đầu tư khoảng 123.900 tỷ đồng; sau hội nghị, thành 

phố bổ sung thêm 04 dự án, nâng tổng số 58 dự án, với tổng vốn khoảng 156.536 tỷ 

đồng, gồm 48 dự án mời gọi đầu tư trực tiếp và 10 dự án mời gọi theo hình thức đối 

tác công tư. Đến nay, kết quả triển khai thực hiện như sau: 

- Đối với 10 dự án mời gọi theo hình thức đối tác công tư, với tổng vốn đầu 

tư khoảng 11.009 tỷ đồng: Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành quy định việc sử 

dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư (xây dựng - chuyển giao), do đó các thủ tục đang chỉ 

dừng lại ở bước khảo sát thiết kế kỹ thuật, chưa lập được các phương án tài chính 

và chưa triển khai được các bước tiếp theo. Riêng đối với dự án Cầu Vàm Xáng và 

đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C do tính cấp bách, UBND thành phố 

đã trình HĐND thành phố thống nhất chủ trương sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

để đầu tư vào đầu năm 2019, hiện nay các đơn vị chức năng đang tiến hành các 

bước theo quy định để khởi công dự án. 

- Đối với 48 dự án mời gọi đầu tư trực tiếp, với tổng vốn đầu tư khoảng 

145.526 tỷ đồng, sau hội nghị thành phố đã tăng cường thúc đẩy, hỗ trợ nhà đầu tư 

tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án, cụ thể: Có 31/48 dự án có nhà đầu 

tư đăng ký, trong đó có 11 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 

trên 30.708 tỷ đồng, 04 dự án đang xem xét chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 

7.075 tỷ đồng; 01 dự án đang lập phương án đấu giá, 03 dự án đang thông báo Bộ 

tiêu chí để đấu giá/đấu thầu rộng rãi, 12 dự án đang được các nhà đầu tư nghiên cứu 

lập hồ sơ đề xuất; có 04/48 dự án có nhà đầu tư đăng ký nhưng chưa triển khai; còn 

lại 13/48 dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký. 
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Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên 

quan quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã có Quyết 

định chủ trương đầu tư, đảm bảo thực hiện theo tiến độ đã cam kết; tăng cường 

liên hệ, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiến hành khảo sát, 

nghiên cứu lập hồ sơ đối với những dự án đã đăng ký và tiếp tục đẩy mạnh xúc 

tiến, mời gọi đối với những dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố trong thời gian tới. 

14. Cử tri phản ánh tình trạng ngân hàng không chấp nhận thế chấp đối với 

các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sắp hết hạn, vì vậy người dân 

gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục vay vốn ngân hàng, kiến nghị ngành chức năng 

thành phố có giải pháp để người dân tiếp cận tín dụng phục vụ sản xuất. 

Trả lời: Để bảo đảm cho việc quản lý thông tin về quyền sử dụng đất và 

chứng minh quyền sử dụng đất thế chấp đúng quy định của pháp luật thì ngân hàng 

có cơ sở đề nghị người dân thực hiện các thủ tục để xác nhận lại thời hạn sử dụng 

đất đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết hạn và sắp hết hạn 

và phù hợp với thời hạn vay vốn theo quy định của pháp luật về ngân hàng. Do đó, 

trường hợp quyền sử dụng đất hết hạn hoặc sắp hết hạn, người dân có nhu cầu 

xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận để được ngân hàng chấp 

nhận cho vay vốn thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 74 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hoặc trực tiếp liên hệ với UBND 

quận, huyện hay Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để được hướng dẫn cụ thể. 

15. Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh giá các loại thực phẩm sạch khá cao; đa 

số người dân chưa được hưởng lợi từ chuỗi sản xuất theo mô hình liên kết từ người 

sản xuất đến người tiêu dùng. 

Trả lời: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay 

đã có 28 mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản được thành phố 

xác nhận, gồm 89 sản phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến trong lĩnh vực nông 

lâm thủy sản như: chả cá ba sa, cải mầm, giò sống, chả lụa, chả gân, gạo, các loại 

cá như: cá lóc, cá rô phi, cá trê... đáp ứng các tiêu chí từ khâu sản xuất ban đầu 

(VietGAP,...). Các sản phẩm này đã được các cơ sở ký kết hợp đồng phân phối với 

các hệ thống cửa hàng tiện ích và các siêu thị. Theo thống kê, trên địa bàn quận 

Ninh Kiều hiện có 36 cửa hàng tiện lợi thuộc các hệ thống như Satra food, 

Co.opmart, Vinmart,…và 05 siêu thị, 01 trung tâm bán buôn kinh doanh thực phẩm 

tổng hợp đã thực hiện việc liên kết chuỗi sản phẩm, đảm bảo kinh doanh các sản 

phẩm thực phẩm sạch và được cơ quan chuyên ngành kiểm tra thường xuyên về 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; tuy nhiên, hiện nay việc cung ứng các loại 

thực phẩm sạch vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, bên cạnh đó quy 

trình để sản xuất các loại thực phẩm này tốn nhiều chi phí hơn so với các sản phẩm 

thông thường (sản phẩm chưa được các cơ quan chức năng xác nhận đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn thực phẩm), do đó giá bán các mặt hàng này vẫn còn khá cao 

trên thị trường. Hiện nay, thành phố đang khuyến khích và nhân rộng, phát  triển 

các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nhiệp công nghệ cao nhằm góp phần 

nâng cao đời sống cho người nông dân, đáp ứng nhu cầu sử dụng các loại thực 

phẩm sạch ngày càng cao của người dân. 
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16. Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm việc đóng, mở các cống thuộc dự án 

Ô Môn - Xà No cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Trả lời: Hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phê duyệt Quy trình vận hành tại Quyết định số 217/QĐ-

BNN-XD ngày 23/01/2017. Theo đó, các đơn vị chức năng thành phố và các địa 

phương trong vùng dự án trên địa bàn thành phố12 đã phối hợp thực hiện vận hành 

khá tốt các cống trong vùng dự án, đặc biệt là trong mùa lũ và tình hình thực tế tại 

địa phương. Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Chi cục Thủy lợi tiếp 

tục tăng cường công tác khảo sát nắm chắc tình hình, phối hợp tốt hơn nữa với các 

địa phương trong vùng dự án để thực hiện đóng, mở các cống thuộc dự án Ô Môn - 

Xà No cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

17. Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác 

xã trồng chanh không hạt Trường Long đăng ký mô hình VietGap. 

Trả lời: Hiện nay, Hợp tác xã trồng chanh không hạt Trường Long đã được 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng quy 

trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, Trạm Khuyến nông huyện 

Phong Điền đang triển khai tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP cho các thành viên Hợp tác xã; dự kiến cuối năm 2019, Hợp tác xã trồng 

chanh không hạt xã Trường Long, huyện Phong Điền sẽ được đánh giá và chứng 

nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

18. Cử tri đề nghị ngành chức năng thành phố kiểm tra và đề nghị các đơn 

vị cung cấp về dịch vụ cáp viễn thông thu gom, dọn dẹp, cắt bỏ các đường dây 

cáp mà không còn sử dụng, nhằm tránh tình trạng dây cáp rớt xuống đường đi, 

gây nguy hiểm người dân. 

Trả lời: Những năm gần đây, ngành thông tin và truyền thông đã rất chủ 

động trong việc thực hiện chỉnh trang mạng cáp viễn thông góp phần thực hiện 

chỉnh trang đô thị. Trong quá trình chỉnh trang, làm gọn mạng cáp, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã chỉ đạo, nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông tiến hành thu gom, 

dọn dẹp, cắt bỏ các sợi cáp không còn sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị và an 

toàn cho người dân và an toàn giao thông. Trong thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo 

ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên 

quan thực hiện tốt công tác chỉnh trang hệ thống dây điện, cáp viễn thông trên địa 

bàn; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông tháo 

dỡ, thu hồi các sợi cáp không còn sử dụng và xử lý các sợi cáp thi công không đảm 

bảo tiêu chuẩn về độ cao và yêu cầu kỹ thuật. 

19. Kiến nghị của cử tri về việc chỉnh trang lại hệ thống dây điện, cáp viễn 

thông đoạn từ Cầu Ba Dầu đến Cổng chào đường Chí Sinh. 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến nghị cử tri, thành phố đã đưa nội dung chỉnh trang lại 

hệ thống dây điện, cáp viễn thông đoạn từ Cầu Ba Dầu đến Cổng chào đường Chí 

Sinh vào kế hoạch chỉnh trang cáp năm 2019. Đến nay, Công ty Cổ phần FPT đã 

hoàn thành việc chỉnh trang hệ thống cáp treo tại tuyến đường trên. 

                                           
12 Quận Ô Môn, huyện Phong Điền và huyện Thới Lai. 
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20. Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị các cấp chính quyền có biện pháp kiểm tra, 

xử lý tình trạng nước đóng bình không rõ nguồn gốc sản xuất, không đảm bảo chất 

lượng, giá rẻ tràn lan trên thị trường để đảm bảo sức khỏe cho người dân. 

Trả lời: Theo báo cáo của Sở Y tế, trên địa bàn thành phố, hiện nay có 139 

cơ sở nước uống đóng chai do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quản lý, từ năm 

2018 đến nay, các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra 113 cơ sở; kết quả có 65 

cơ sở đạt yêu cầu, 48 cơ sở vi phạm một số các quy định về an toàn thực phẩm đã 

bị xử lý theo quy định13. Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các cơ quan 

chức năng thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm và thông tin đến các địa phương, đối với các cơ sở không 

khắc phục các vi phạm sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

cảnh báo cộng đồng; đồng thời, tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm nâng cao 

nhận thức của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

21. Cử tri kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ cấp thẻ BHYT hằng năm cho 

những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực đã 

nghỉ việc do kiện toàn, tổ chức, sắp xếp các chức danh theo quy định tại Nghị quyết 

số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND thành phố. 

Trả lời: Về nội dung này, thành phố xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

tuy nhiên hiện nay theo quy định việc mua hoặc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực chỉ áp dụng đối với những 

người đang tham gia công tác. Đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp theo 

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố chỉ được hỗ trợ chế độ 

thôi việc. 

22. Cử tri phản ánh thẻ BHYT hiện nay in bằng giấy không chất lượng, dễ 

rách, do vậy kiến nghị ngành chức năng ép nhựa thẻ giấy trước khi cấp cho người 

dân; đồng thời đề nghị ngành thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện Đề án sử 

dụng thẻ nhựa, quản lý qua mã vạch. 

Trả lời: 

- Về việc kiến nghị ép nhựa thẻ BHYT giấy trước khi cấp cho người dân: 

Qua rà soát, hiện nay không có quy định phải ép nhựa thẻ BHYT, vấn đề này 

BHXH thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và báo cáo xin ý kiến BHXH Việt 

Nam, nếu được chấp thuận thì BHXH thành phố sẽ triển khai thực hiện. 

- Về thời gian thực hiện Đề án sử dụng thẻ nhựa, quản lý qua mã vạch: Căn 

cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, tại Điểm g 

Khoản 5 Điều 42 giao BHXH Việt Nam chuẩn bị thực hiện, chậm nhất đến ngày 

01/01/2020, cơ quan BHXH thực hiện phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham 

gia BHYT. 

                                           
13 Riêng địa bàn quận Thốt Nốt: có 28 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng chai, đã kiểm tra 27 cơ sở; kết quả: có 15 cơ sở đạt 

yêu cầu, 12 cơ sở chưa đạt. 
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23. Cử tri đề nghị ngành chức năng rà soát để kịp thời điều chỉnh thời gian 

tham gia BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT (cụ thể có trường 

hợp đóng BHYT liên tục 05 năm, nhưng chỉ ghi 01 năm). Đồng thời, đề nghị tiếp 

tục nghiên cứu biện pháp hỗ trợ người dân nhận biết thời hạn sử dụng thẻ BHYT. 

Trả lời:  

- Về phản ánh của cử tri việc ghi thông tin trên thẻ BHYT còn bất cập về thời 

gian tham gia BHYT liên tục: Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang 

cập nhật dữ liệu nên quá trình của người tham gia BHYT chưa được hoàn chỉnh, 

còn sai sót, rất mong cử tri thông cảm và gửi lại thẻ BHYT bị sai xót cho BHXH 

quận, huyện hoặc BHXH thành phố để sửa lại cho đúng. Tiếp thu ý kiến của cử 

tri, BHXH thành phố đã chỉ đạo các bộ phận trực thuộc và Bảo hiểm xã hội quận, 

huyện kiểm tra dữ liệu trước khi in thẻ BHYT để tránh sai sót trong thời gian tới. 

- Về nội dung hỗ trợ người dân nhận biết thời hạn sử dụng thẻ BHYT: 

BHXH thành phổ đã chỉ đạo BHXH quận, huyện hướng dẫn cho đại lý thu bảo 

hiểm y tế các xã, phường, thị trấn khi thu tiền của người tham gia BHYT thì ghi số 

tiền đóng BHYT và giá trị sử dụng thẻ từ ngày tháng bắt đầu có giá trị sử dụng đến 

ngày tháng hết hạn sử dụng trên biên lai thu tiền; đồng thời, gửi danh sách cấp thẻ 

BHYT có ghi chi tiết cho các đại lý thu để thông báo lại cho người tham gia BHYT 

về hạn sử dụng trên thẻ BHYT. Ngoài ra khi đi khám chữa bệnh, các cơ sở y tế sẽ 

có thông báo cho người có BHYT biết giá trị còn lại của thẻ. 

24. Cử tri huyện Thới Lai phản ánh trường hợp người có thẻ BHYT được 

chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến trên thì phải có giấy chuyển viện 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới. Tuy nhiên, đến ngày tái khám thì 

được yêu cầu quay về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu để xin giấy chuyển 

viện, vấn đề này không hợp lý và gây phiền hà cho người dân kiến nghị ngành chức 

năng thành phố xem xét, giải quyết cho phù hợp. 

Trả lời:  

Thời gian qua một số trường hợp được các bệnh viện tuyến trên hẹn tái khám 

và mỗi giấy hẹn khám lại chỉ sử dụng 01 lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn 

khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề này, Sở Y tế giải trình, thông tin 

như sau:  

Về việc chuyển tuyến khám, chữa bệnh được thực hiện theo các hướng dẫn 

tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Thông tư số 

14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về việc quy định chuyển tuyến giữa 

các cơ sở khám, chữa bệnh và Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến khám 

chữa bệnh BHYT. 

Theo quy định các trường hợp mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp 

quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 về việc 

quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám 

bệnh, chữa bệnh BHYT (gồm 62 bệnh, nhóm bệnh như: lao, phong, ung thư, đái 

tháo đường,…) thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết năm dương lịch. 
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Do vậy một số trường hợp không thuộc các bệnh mạn tính thì giấy hẹn chuyển 

tuyến và giấy hẹn tái khám chỉ sử dụng một lần. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND 

thành phố đề nghị Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Y tế xem xét điều 

chỉnh vấn đề này cho phù hợp với thực tế. 

25. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị Sở Y tế tổ chức kiểm tra, thanh tra thái 

độ phục vụ của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh. 

Trả lời: Theo báo cáo của Sở Y tế, qua kiểm tra, rà soát, từ năm 2018 đến 

nay có 3 ý kiến qua đường dây nóng phản ánh về lĩnh vực quy trình chuyên môn, 

quy trình, giờ làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh; các ý kiến này đã 

được lãnh đạo bệnh viện xác minh, giải thích kịp thời đến người phản ánh. Đối với 

các trường hợp khác, sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức 

họp với các khoa, phòng, chấn chỉnh ngay việc tuân thủ giờ giấc làm việc và thái 

độ phục vụ, các hành vi ứng xử không tốt với người bệnh, sắp xếp lại nhân lực tại 

Khoa Khám, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận bệnh, những người tiếp xúc trực tiếp với 

người bệnh, đưa bác sĩ có kinh nghiệm ra khoa khám, kiện toàn Tổ công tác xã hội 

thực hiện hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ và chăm sóc khách hàng. 

Ngoài ra, bệnh viện đã chấn chỉnh giờ giấc làm việc, bệnh viện đã tổ chức kiểm tra 

mỗi đầu giờ và cuối giờ làm việc, kiểm tra giờ làm việc lại sau thời điểm giải lao, 

đưa vào sử dụng phần mềm quản lý nghỉ phép. 

Qua đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018, Bệnh viện đa khoa huyện 

Vĩnh Thạnh đạt tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú là 92,31% và 90% đối với 

người bệnh nội trú. Từ đầu năm 2019 đến nay, bệnh viện chưa ghi nhận ý kiến 

phản ánh nào của người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện luôn lắng nghe ý kiến phản ảnh 

của cử tri, và rất quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của đơn vị, do đó đề nghị cử tri 

kịp thời phản ánh trực tiếp hoặc thông qua đường dây nóng từng sự việc cụ thể đối 

với cá nhân viên chức nào có thái độ không tốt để lãnh đạo bệnh viện có biện pháp 

chấn chỉnh. 

26. Thông tin về tình hình về vấn đề đạo đức học sinh trên địa bàn thành phố 

hiện nay. 

Trả lời: Về vấn đề này, UBND thành phố xin thông tin như sau: Theo báo 

cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay đa phần học sinh trên địa bàn thành phố 

ngoan ngoãn, thực hiện nghiêm túc nề nếp, nội quy nhà trường và các quy định của 

ngành giáo dục; tình hình an ninh, trật tự, an toàn trường học trong hệ thống giáo 

dục trên địa bàn thành phố trong những năm gần đây luôn được đảm bảo. Tuy 

nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh có cử chỉ, thái độ thiếu tôn trọng giáo 

viên và người lớn tuổi; vẫn còn xảy ra một vài vụ đánh nhau giữa học sinh với học 

sinh, hoặc giữa học sinh với các đối tượng bên ngoài trường học vì những xung 

đột mang tính nhất thời, bộc phát; phần lớn do các em có hoàn cảnh gia đình không 

thuận lợi, thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục từ gia đình. Các vụ việc này luôn 

được phát hiện, xử lý kịp thời và không để xảy ra điểm nóng.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị ngành giáo dục và các địa 

phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nắm bắt nhanh chóng các thông 

tin, tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, đặc biệt là những mâu thuẫn, 

xích mích của học sinh qua mạng xã hội,… để kịp thời xử lý, chấn chỉnh; phối hợp 



 15 

chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể xã 

hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bạo lực, tạo điều kiện cho 

học sinh được phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ và tâm hồn; tăng cường công tác 

giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống thông qua giảng 

dạy tích hợp vào các môn học và việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm; thực hiện 

nghiêm túc bộ quy tắc về văn hóa ứng xử trong trường học, quan tâm bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên làm công tác giáo dục kỹ 

năng sống, công tác tư vấn tâm lý;… 

27. Cử tri kiến nghị thành phố có kế hoạch định hướng đào tạo nghề cho phù 

hợp nhu cầu thị trường trong thời gian tới, nhằm giúp học viên sau khi được đào tạo 

nghề có cơ hội tìm được việc làm. 

Trả lời: 

Hằng năm, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đều phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành tuyên truyền, khảo sát nhu cầu học nghề của 

người lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với địa phương; trong đó 

tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các mô hình đã thí điểm có 

hiệu quả; đào tạo tại doanh nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh, các xã, phường, 

thị trấn; gắn đào tạo với liên kết sản xuất, hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho 

lao động nông thôn; đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, gắn kết giữa cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp và doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề đã đào tạo theo nhu cầu của 

người sử dụng lao động. 

Trong thời gian tới, thành phố xác định một số định hướng công tác đào tạo 

nghề, cụ thể: (1) Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo định hướng 

đổi mới, cơ cấu lại hệ thống cơ sở đào tạo, đảm bảo hợp lý về quy mô ngành nghề 

và cấp trình độ đào tạo gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; gắn đào tạo 

với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; (2) Huy động các doanh 

nghiệp tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ thực tập, phản hồi về 

chất lượng đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; xây dựng mối 

quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với thị trường lao động; (3) Đầu tư tập trung nhưng 

tránh trùng lắp ngành, nghề giữa các trường đào tạo trong thành phố; trong đó, 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần được đa dạng ngành nghề, đáp ứng nhu cầu 

người lao động; lựa chọn những nghề có thế mạnh của địa phương và phù hợp với 

địa bàn để tận dụng nguyên liệu thực hành tại chỗ; (4) Tăng cường các giải pháp để 

thu hút, tăng số lượng và chất lượng đào tạo nghề, nhất là trình độ trung cấp, cao 

đẳng đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật chất lượng cao cho thị trường lao động 

trong thành phố và khu vực, xuất khẩu lao động và yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, lao động. (5) Đặc biệt, việc đào tạo nghề phải kết nối cho được với doanh 

nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để xây dựng kế hoạch dạy nghề, mà còn cần tư vấn 

định hướng phát triển sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người lao động sau 

đào tạo. (6) Chuyển từ mô hình đào tạo đáp ứng số lượng sang đáp ứng chất lượng 

và hiệu quả theo nhu cầu xã hội. (7) Xây dựng hệ thống dạy nghề mở, linh hoạt, đa 

dạng về loại hình cơ sở dạy nghề, đa dạng về loại hình sở hữu, đa dạng về phương 

thức đào tạo (tập trung, phi tập trung, lưu động, tại doanh nghiệp, tại các làng nghề, 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ). 
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28. Thông tin về tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với đối 

tượng là bộ đội nghỉ hưu và đề nghị về việc mở rộng tiêu chuẩn để nhiều cán bộ hưu 

trí được tham gia hơn trong thời gian tới. 

Trả lời: Về vấn đề này UBND thành phố thông tin như sau : 

Về chế độ chính sách an điều dưỡng đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu được 

Bộ Quốc phòng quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BQP ngày 15/8/2011, 

theo đó đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 và các chế độ, tiêu chuẩn an 

dưỡng được quy định tại Điều 4 của Thông tư. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy 

Quân sự thành phố, hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của Quân khu cấp 

phiếu an điều dưỡng thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phân bổ cho các quận, 

huyện, để mời cán bộ quân đội nghỉ hưu đi an điều dưỡng14. Trên cơ sở số phiếu 

phân bổ, Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện phối hợp với Hội cựu Chiến binh các 

cấp xét chọn đối tượng, báo cáo danh sách về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để 

tổ chức đi an điều dưỡng theo đoàn. Bộ Chỉ huy Quân sự quận thành phố chân thành 

tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri đồng thời chỉ đạo đơn vị chuyên môn 

thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách của Đảng, 

Nhà nước, Quân đội đến với gia đình và người có công với cách mạng, cán bộ quân 

đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Rất mong cử tri trên địa bàn thành phố theo 

dõi các chế độ chính sách được Bộ Chỉ huy Quân sự quận thành phố triển khai 

tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chuyên 

mục quốc phòng toàn dân lúc 18 giờ 10’ tối thứ Năm cách tuần (mỗi tháng 02 kỳ) 

và phát lại vào 06 giờ sáng hôm sau (thứ Sáu) và trên Báo Cần Thơ chuyên trang 

quốc phòng, số ra vào thứ tư hằng tuần. 

Về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với Người có công với cách 

mạng và thân nhân được quy định tại tại Điều 4 Mục 1 Chương II của Thông tư 

liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục 

hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với Người có công 

với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ. Hàng năm, 

thành phố đều thực hiện đúng, đủ và kịp thời chế độ điều dưỡng cho đối tượng là 

người có công với cách mạng, cụ thể: chế độ điều dưỡng tại nhà (trợ cấp 1.110.000 

đồng/người) hoặc chế độ điều dưỡng tập trung. Tất cả các chế độ điều dưỡng đều 

được thực hiện công khai; việc thực hiện chế độ đi điều dưỡng tập trung hay tại nhà 

là do người có công đăng ký danh sách từ đầu năm. 

Đối với đề nghị về việc mở rộng tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng sức khỏe để 

nhiều cán bộ hưu trí được tham gia: Các tiêu chuẩn, đối tượng được hưởng các chế 

độ, chính sách điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, nhất là đối với các cán bộ quân đội 

hoặc người có công với cách mạng được quy định bởi các cơ quan Trung ương và 

áp dụng chung trên toàn quốc. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ tổng 

hợp các ý kiến của cử tri và chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố xem 

xét, có ý kiến với các cơ quan Trung ương. 

                                           
14 Nnăm 2018 được cấp 72 phiếu, phân bổ cho các quận Ninh Kiều 20, Bình Thủy 38, Cái Răng 02, Ô Môn 02, Thốt Nốt 02, các 

huyện Phong Điền 02, Thới Lai 02, Cờ Đỏ 02, Vĩnh Thạnh 02. 
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29. Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố có giải pháp tuyên truyền thiết 

thực, hiệu quả nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc rải vàng mã trên 

đường khi đưa tang gây mất mỹ quan đô thị và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. 

Trả lời: 

Thời gian qua, việc tổ chức tang lễ thường theo phong tục tập quán và 

chịu ảnh hưởng của từng tôn giáo, dân tộc. Mỗi tôn giáo, dân tộc có những tục lệ 

khác nhau, nên hình thức tổ chức việc tang cũng khác nhau, nhưng đều theo hướng 

tích cực; hình thức tổ chức đơn giản, tiết kiệm, đa số thực hiện đúng quy định về 

giữ gìn vệ sinh trong chôn cất, hỏa táng. Tuy nhiên, ở một vài nơi, việc rải giấy tiền 

vàng bạc, đốt vàng mã trong lúc đưa tang vẫn còn diễn ra, phần nào ảnh hưởng đến 

vẻ mỹ quan đô thị, đường phố khi có đoàn đưa tang đi qua. 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và 

các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều biện pháp, hình thức để 

nâng cao ý thức của người dân trong việc không rải hoặc hạn chế rải vàng mã trên 

đường khi đưa tang gây mất mỹ qua đô thị và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; 

nghiên cứu, bổ sung nội dung không rải vàng mã trên đường đưa tang vào quy ước 

của ấp, khu vực nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện xây dựng nếp sống văn 

hóa, văn minh trên địa bàn; lồng ghép nội dung này vào việc bình xét danh hiệu gia 

đình văn hóa, ấp, khu vực văn hóa;... 

30. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh hiện nay trên địa bàn huyện thiếu các 

khu vui chơi, giải trí cho người dân, thanh niên và học sinh, kiến nghị thành phố 

quan tâm phân bổ kinh phí cho huyện để đầu tư xây dựng nơi sinh hoạt vui chơi 

giải trí, giảm tệ nạn xã hội ổn định an ninh trật tự của địa phương. 

Trả lời: 

Năm 2016, thành phố đã đầu tư cho huyện Vĩnh Thạnh công trình Trung tâm 

sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng huyện Vĩnh Thạnh với tổng mức đầu tư là 

13,909 tỷ đồng và bàn giao về Huyện đoàn Vĩnh Thạnh quản lý để phục vụ cho việc 

đòa tạo, hỗ trợ các goạt động thanh niên. Ngoài ra, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã đầu 

tư một số hạng mục công trình thể thao phục vụ cho người dân như: Sân bóng 

chuyền trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện, sân tennis, 

Nhà thi đấu đa năng,... và một số sân bóng đá cỏ nhân tạo do tư nhân đầu tư. 

Hiện nay, nguồn vốn đầu tư công của thành phố còn hạn chế, do đó đề nghị 

UBND huyện Vĩnh Thạnh rà soát các công trình công cộng đã được đầu tư, có 

kế hoạch khai thác tốt hơn nữa để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân, 

thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện. 

31. Cử tri phản ánh hiện nay có nhiều di tích lịch sử nhưng thiếu hiện vật 

trưng bày như: khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa), kiến nghị thành phố sưu 

tầm bổ sung phục dựng thêm những vật trưng bày để giáo dục trực quan sinh động. 

Trả lời: 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 34 di tích lịch sử - văn hóa đã được 

xếp hạng (13 di tích quốc gia, 21 di tích cấp thành phố). Thời gian qua, các di tích 

lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư 
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đúng mức; các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương luôn quan 

tâm thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn, trong đó có 

việc tổ chức sưu tầm, phục chế tư liệu, hình ảnh, di vật, kỷ vật bổ sung trưng bày 

tại các di tích như: Di tích lịch sử Mộ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy); 

Di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (huyện 

Cờ Đỏ); Di tích lịch sử - văn hóa địa điểm chiến thắng Ông Đưa năm 1960 (huyện 

Thới Lai); tổ chức sưu tầm tư liệu, hình ảnh, kỷ vật về Soạn giả Mộc Quán Nguyễn 

Trọng Quyền (Khu tưởng niệm Soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, quận 

Thốt Nốt);.... 

Riêng đối với di tích lịch sử Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, năm 2017 - 2018, 

các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành sưu tầm, phục chế hiện vật để 

bổ sung trưng bày thêm tại Khu tưởng niệm với 05 tư liệu, 02 hiện vật, 01 ảnh có 

liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa; bên cạnh đó, 

xuất bản 1.000 ấn phẩm “Khu tưởng niệm Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa” song ngữ 

Việt - Anh; đĩa VCD trích đoạn cải lương “Cánh buồm ngược gió” để phục vụ 

khách tham quan; đồng thời phối hợp ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động tham 

quan, tìm hiểu - học tập về di tích cho học sinh - sinh viên trên địa bàn thành phố. 

32. Cử tri phản ánh Chương trình của Đài phát thanh và Truyền hình thành 

phố Cần Thơ chưa phong phú, hấp dẫn người xem, chưa thể hiện hết được chủ đề 

“Đổi mới không ngừng, liên tục vươn xa”, đề nghị nghiên cứu cải tiến hơn về chất 

lượng nội dung và nâng cấp kỹ thuật việc phát sóng. Đồng thời, đề nghị tăng thời 

lượng phát sóng thời sự để người dân nắm bắt đầy đủ hơn thông tin trên địa bàn 

thành phố. 

Trả lời: 

- Phản ánh của cử tri về Chương trình của Đài phát thanh và Truyền hình 

thành phố Cần Thơ chưa phong phú, hấp dẫn người xem, chưa thể hiện hết được 

chủ đề “Đổi mới không ngừng, liên tục vươn xa”: khẩu hiệu hành động trên là sự 

mong muốn trong suốt cả quá trình hoạt động của Đài, tập thể phóng viên, biên tập, 

kỹ thuật viên, cán bộ, nhân viên phải luôn cố gắng phấn đấu liên tục để các chương 

trình của Đài ngày càng vươn xa đi vào lòng khán giả, tuy nhiên do hạn chế về 

trang thiết bị sản xuất chương trình, nguồn thu kể cả tay nghề nên có những lúc 

chương trình chưa đồng đều, chưa phong phú, hấp dẫn người xem. 

- Về việc cải tiến hơn về chất lượng nội dung và nâng cấp kỹ thuật việc 

phát sóng: Hằng năm Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đều xem 

xét, sắp xếp, mở mới chương trình cho phù hợp và cử Phóng viên - Biên tập tham 

gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và tham dự các kỳ 

liên hoan các cấp nhằm nâng cao trình độ cho lực lượng chuyên môn. Tuy nhiên, 

chất lượng kỹ thuật phát sóng do thiết bị lạc hậu chưa đồng bộ, theo chuẩn phát 

hình cũ (SD) nên mặc dù đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Đài có nhiều cố gắng cải tiến, 

duy trì nhưng chất lượng vẫn không thể nâng lên được. Hiện Đài đã lập dự án 

đề nghị thành phố đầu tư, khi hoàn thành thì chất lượng sẽ được nâng lên về 

mặt kỹ thuật. 
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- Về đề nghị tăng thời lượng phát sóng thời sự: Hiện tại chương trình thời sự 

của Đài phát ngày 03 buổi gồm: Chương trình Tây đô ngày mới: phát từ 6 giờ 00’- 

6 giờ 00’, Chương trình 11 giờ 00’: phát từ 11 giờ 00’ - 11 giờ 15’, Chương trình 

thời sự: phát từ 18 giờ 30’- 19 giờ 00’; bên cạnh đó, Đài còn liên kết sản xuất phát 

sóng hàng ngày 02 chương trình mang tính thời sự: Tiêu điểm nóng: Phát từ 18 giờ 

00’ - 18 giờ 20’; An ninh: phát từ lúc 21 giờ 30’ - 21 giờ 50’’; ngoài ra, còn có các 

Chuyên đề của Đài phát từ 18 giờ 20’ - 18 giờ 30’ hàng ngày. Với cách bố trí hiện 

tại theo đánh giá đã phản ánh đầy đủ vấn đề thời sự diễn ra hàng ngày trên địa bàn 

thành phố, rất mong quý cử tri chú ý theo dõi. 

33. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, 

ngăn chặn và xử lý đối với các số thuê bao gọi đến nhằm mục đích lừa đảo, gây 

hoang mang cho người dân. 

Trả lời: Để kịp thời phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các 

loại tội phạm công nghệ cao và cảnh báo với người dân những thủ đoạn lừa đảo của 

tội phạm, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã văn bản gửi 

đến Văn phòng đại diện các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương đóng trên 

địa bàn thành phố, phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh quận, huyện và 

các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho 

người dân biết các hình thức lừa đảo từ số thuê bao di động hoặc số thuê bao cố 

định và gọi đến bằng hình thức qua mạng Internet như: việc mạo danh cán bộ Tòa 

án nhân dân để “lừa đảo” tống tiền người dân; đòi nợ cước viễn thông của khách 

hàng; về việc được nhận hàng hóa có giá trị;… Trong thời gian tới để kịp thời phát 

hiện và xử lý các trường hợp số thuê bao gọi đến với mục đích lừa đảo, thành phố 

đề nghị cử tri phản ánh trực tiếp đến Sở Thông tin và Truyền thông khi nhận được 

cuộc gọi từ các thuê bao lạ có dấu hiệu lừa đảo để được hướng dẫn và xử lý theo 

quy định pháp luật.  

34. Đề nghị của cử tri về việc xem xét 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 sâu rộng 

đến Nhân dân. 

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý 

kiến đề nghị trực tiếp với cơ quan báo chí (Báo Cần Thơ, Văn phòng đại diện các 

cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố) 

tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ quí I/2019. Tuy nhiên, báo Nhân dân, báo Cần 

Thơ, báo Quân đội và các cơ quan báo chí khác hiện nay hầu như đều thực hiện 

tự chủ về kinh phí hoạt động, do đó các đơn vị chưa có nguồn kinh phí để thực hiện 

vấn đề nêu trên. 

IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

35. Cử tri quận Ninh Kiều, Bình Thủy kiến nghị thành phố sớm có giải pháp 

khắc phục tình trạng các tuyến đường bị ngập nước khi triều cường hoặc mưa lớn 

đã xảy ra trong thời gian qua. 

Trả lời: 
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Trong năm 2018, việc ngập do mưa, lũ và triều cường trên địa bàn đô thị 

thành phố được xác định bởi các nguyên nhân sau: 

- Nguyên nhân khách quan: Cao độ hiện trạng đô thị thấp (trung bình từ 1,2 - 

1,8m) vì vậy khi triều cường dâng cao (>2m) thì rất nhiều khu vực, tuyến đường bị 

ngập, do đó khi mưa lớn và triều cường đồng thời xuất hiện làm nước trong khu 

vực đô thị không thể thoát ra hệ thống kênh, rạch xung quanh; bên cạnh, hệ thống 

thoát nước mưa, nước thải chưa được hoàn chỉnh, đầu tư chấp vá qua nhiều thời kỳ 

không còn đủ khả năng thoát nước ở một số khu vực;… 

- Nguyên nhân chủ quan: Theo số liệu từ thống kê từ Cơ quan Khí tượng 

thủy văn, trong đợt đỉnh triều xảy ra tại thành phố Cần Thơ vào ngày 10/10/2018 

đạt 2,23m vượt qua đỉnh triều các năm (cao nhất từ năm 2000 đến nay). Tuy nhiên, 

đỉnh triều của trạm đo mực nước tại đầu nguồn Châu Đốc thì đỉnh lũ xảy ra tại thời 

điểm này vẫn thấp hơn các năm. Theo đánh giá của Cơ quan khí tượng thủy văn, 

nguyên nhân của việc mực nước tại Cần Thơ đạt đỉnh cao hơn các năm nhưng tại 

Châu Đốc lại không cao hơn các năm có thể do việc quản lý, vận hành của các van, 

đập, cống ngăn nước để hạn chế nước vào khu vực sản xuất nông nghiệp của các 

tỉnh đầu nguồn, cũng như trên địa bàn thành phố Cần Thơ; ngoài ra, một số mương, 

kênh rạch thoát nước bị lấp, lấn chiếm làm hạn chế, giảm, tắc dòng chảy thoát nước. 

Nhằm khắc phục và giảm tình hình ngập tại đô thị, trong thời gian qua, các 

cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương đã triển khai thực hiện các biện pháp 

như: 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. 

Bên cạnh đó, để khắc phục căn cơ trình trạng ngập đô thị, thành phố đã 

tập trung chỉ đạo và dành rất nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng và thực hiện các 

giải pháp chống ngập theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: quy hoạch 

thoát nước thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 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 đều 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, cụ thể: 

- Thành phố đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển thành phố 

Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị từ 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 

dựng hệ thống kè sông Cần Thơ; xây dựng bờ kè cho rạch Cái Sơn - Mương Khai; 
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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. Dự kiến sau khi Dự án hoàn thành và đi vào vận hành sẽ 

hạn chế tối đa việc ngập do mưa và triều cường tại khu vực trung tâm của quận 

Ninh Kiều và Bình Thủy. 

- 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, 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. 

- Xem xét và chỉ đạo cơ quan chức năng lập quy hoạch để quản lý việc khai 

thác nước ngầm, trong đó 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.  

- 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. 

36. Cử tri đề nghị thành phố yêu cầu chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng 

quốc lộ 91 (Công ty cổ phần đầu tư 91 Cần Thơ - An Giang) sớm 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. 

Trả lời: Tiếp nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao 

thông vận tải cùng với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát và gửi văn bản đề 

nghị đơn vị thi công sửa chữa mặt đường đoạn đi qua địa bàn Thới Hòa. Hiện nay 

Công ty cổ phần đầu tư 91 Cần Thơ - An Giang đã hoàn thành thảm nhựa toàn bộ 

tuyến sạt lở dài với chiều dài 3,9 km. 
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37. Kiến nghị của cử tri huyện Phong Điền về việc gắn lại biển tên các cây 

cầu trên đường tỉnh 923 thuộc địa bàn huyện Phong Điền. 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc 

lắp đặt biển báo tên của tất cả các cầu trên tuyến Đường tỉnh 923 trong tháng 6/2019. 

38. Kiến nghị của cử tri về việc sửa chữa, nâng cấp tuyến lộ Trần Kiết 

Tường (trước đây là đường tỉnh 920B). 

Trả lời: Hằng năm, các cơ quan chức năng thành phố thường xuyên thực 

hiện công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường tỉnh 920B, đảm bảo an toàn giao thông 

trên tuyến. Năm 2019, thành phố đã bố trí 1,75 tỷ đồng để duy tu, nâng cấp mặt 

đường trên tuyến gồm dặm vá ổ gà, sơn kẻ tim đường. 

39. Kiến nghị của cử tri về việc dặm vá, sửa chữa tuyến đường tỉnh 922, 923 

và các cầu trên tuyến lộ Vòng Cung; đồng thời, khi thực hiện mở rộng đường tỉnh 

922 đề nghị làm hệ thống thoát nước đồng bộ. 

Trả lời: 

- Việc dặm vá, sửa chữa tuyến Đường tỉnh 922: Đoạn từ đầu tuyến đến cầu 

Tắc Cà Đi: Trong năm 2019, thành phố đã bố trí kinh phí để thực hiện, đảm bảo 

giao thông trên tuyến. Đoạn từ Cầu Vàm Nhon đến cuối tuyến: Hiện nay Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ đang quản lý để triển khai 

Dự án Đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến 

Cờ Đỏ), các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra và sẽ yêu cầu đơn vị thi 

công khắc phục các hư hỏng mặt đường (nếu có). 

- Về sửa chữa mặt đường và thay thế các cầu trên Đường tỉnh 923: Trong 

năm 2019, thành phố đã bố trí 7,13 tỷ đồng để sửa chữa mặt đường, thay mới các 

dàn cầu đã hư hỏng, nâng tải trọng khai thác các cầu từ 5 tấn thành 8 tấn nhằm 

phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của nhân dân trên tuyến. 

- Đề nghị của cử tri về việc làm hệ thống thoát nước khi thực hiện mở rộng 

đường tỉnh 922: Dự án Đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc 

lộ 91B đến Cờ Đỏ) được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại 

Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 19/6/2017, với tổng chiều dài tuyến đường là 

29Km, quy mô đường cấp III đồng bằng (mặt đường rộng 7m, lề gia cố mỗi bên 

2m, lề đất mỗi bên 0,5m), hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

được giao làm chủ đầu tư, đang triển khai thực hiện. Theo dự án được phê duyệt, 

do là tuyến đường tỉnh, chủ yếu đi ngoài khu vực dân cư nên không có đầu tư xây 

dựng hệ thống thoát nước dọc trên toàn tuyến. Về thoát nước mưa, đối với đoạn 

tuyến ngoài khu vực dân cư sẽ thoát nước tự nhiên ra hai bên đường; riêng đối với 

đoạn tuyến nằm trong khu vực dân cư, sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho địa 

phương quản lý theo tiêu chuẩn đường đô thị và quy hoạch của địa phương, tùy 

theo nhu cầu của địa phương sẽ tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. 

40. Kiến nghị của cử tri về việc xem xét, hướng dẫn người dân được chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư để được xây dựng nhà ở 

theo nhu cầu. 
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Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì trường hợp chuyển 

mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở thuộc trường hợp phải được phép của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất 

là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận, huyện được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. Do đó, trường hợp người dân có nhu cầu chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư để xây dựng nhà ở thì liên hệ 

UBND quận, huyện để được xem xét và hướng dẫn thực hiện thủ tục theo đúng 

quy định.  

41. Phản ánh của cử tri về tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các 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,… kiến nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý 

nghiêm đủ sức răn đe hoặc di dời các công ty này ra khỏi khu dân cư. 

Trả lời: 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm 2019 đến nay 

đã tố chức thực hiện 09 cuộc thanh tra về công tác bảo vệ môi trường theo kế hoạch 

và đột xuất đối với 24 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện đã 

ban hành 03/24 kết luận thanh tra đối với 03 doanh nghiệp, cơ sở; qua đó phát hiện 

và xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp vi phạm do không thực hiện 

một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được các cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận, đồng thời buộc các cơ sở này phải khắc phục tình trạng gây ô nhiễm 

môi trường đã gây ra, báo cáo kết quả khắc phục đến cơ quan chức năng để theo dõi, 

kiểm tra; các trường hợp còn lại còn lại các đơn vị chức năng đang hoàn thiện kết 

luận thanh tra. Đối với các trường hợp cụ thể cử tri phản ảnh, thành phố thông tin 

như sau: 

- Đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hòa Lông Vũ: Ghi nhận phản ánh 

của cử tri, các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành thanh tra việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Hòa Long Vũ; hiện nay đang hoàn thiện kết luận thanh tra. 

- Đối với Công ty cổ phần Da Tây Đô: Tiếp thu phản ánh của cử tri, các đơn 

vị chức năng đã tiến hành khảo sát thực tế vào cuối năm 2018 và ghi nhận trong 

quá trình hoạt động của Công ty có phát sinh nước thải và mùi hôi đặc trưng của da 

và hóa chất. Các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra và phân tích mẫu nước 

thải của công ty, kết quả các chỉ số đều đạt quy chuẩn cho phép; đối với mùi hôi 

phát sinh tại khu vực sản xuất (như ngâm và sơ chế da bò), trên cơ sở đề nghị của 

các cơ quan chức năng, Công ty đã thực hiện vệ sinh thường xuyên và dùng chế 

phẩm để xử lý. 

- Đối với Công ty Cổ phần thức ăn gia súc Meko: Qua kết luận thanh tra và 

khảo sát thực tế trong thời gian qua, các đơn vị chức năng ghi nhận trong quá trình 

Công ty hoạt động có phát sinh mùi hôi đặc trưng từ xương và lông vũ tại lò hấp, 

sấy, kho chứa nguyên liệu và đề nghị công ty khắc phục. Hiện nay công ty đã thực 

hiện lắp đặt 03 hệ thống hút hơi dư từ nồi hấp và 03 giàn giải nhiệt và dùng bạc che 

phủ khu vực chứa nguyên liệu để hạn chế mùi hôi khuyếch tán ra môi trường. 



 24 

- Đối với Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu: Qua khảo sát 

thực tế cho thấy Công ty đã ngưng hoạt động sản xuất cá tra phi lê từ tháng 6/2017, 

hiện tại chỉ thực hiện gia công cá bán thành phẩm (trung bình 15 tấn/tuần) và đang 

khắc phục sửa chữa nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải. 

- Đối với Công ty Cổ phần chế biến phụ phẩm thủy sản Sông Hậu: Qua phản 

ánh của cử tri, các đơn vị chức năng đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường của công ty, qua đó đã phát hiện sai phạm và 

xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng vào cuối năm 2018, đồng thời 

yêu cầu công ty có biện pháp khắc phục các vi phạm. Hiện nay,Công ty đã tiến  

hành khắc phục các tồn tại như xây dựng hệ thống hấp thụ mùi, cải tạo khu vực 

lò hơi nhằm hạn chế xỉ tro bay khuyếch tán ra môi trường và hệ thống xử lý 

nước thải. Qua khảo kiểm tra, tuy tình trạng ô nhiễm môi trường đã được cải thiện 

tốt hơn, nhưng mùi hôi vẫn chưa được khắc phục triệt để. Vấn đề này, UBND 

thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đề nghị 

Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để khắc phục triệt để. 

42. Cử tri quận Ô Môn kiến nghị thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình 

trạng ô nhiễm môi trường tại Rạch Cái Chôm. 

Trả lời: Rạch Cái Chôm nằm trên địa phận quận Ô Môn, là con rạch tiếp 

nhận nguồn thoát nước thải sinh hoạt của các hộ dân nằm dọc theo tuyến con rạch 

và một phần nước thải từ 02 miệng cống xả thải của Khu công nghiệp Trà Nóc 2. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, vừa qua, Đoàn thanh tra đột xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tiến hành thanh tra các cơ sở tại Khu vực Thới Hòa, Thới Ngươn, 

phường Phước Thới, quận Ô Môn. Qua đó xử lý 02 trường hợp vi phạm; đồng thời, 

buộc các cơ sở này thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường đối với các hành vi vi phạm đã gây ra. Trong thời gian tới, UBND thành 

phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, kiểm tra để kịp thời 

nhắc nhở xử lý dứt điểm các trường hợp gây ô nhiễm tại khu vực này. 

43. Thông tin thời gian thực hiện Dự án chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm 

Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân. 

Trả lời: Về nội dung này, UBND thành phố thông tin như sau: Dự án được 

UBND thành phố giao Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư 

với quy mô diện tích 8,755ha, tổng mức đầu tư trên 574 tỷ đồng; tổng số hộ dân 

bị ảnh hưởng bởi dự án là 211 trường hợp15, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư trên 298.4 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án được UBND thành phố 

giãn tiến độ đến năm 2020 (Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 29/10/2018). 

Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng16, đồng thời tiến 

hành san lấp mặt bằng và triển khai thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo qui 

                                           
15 Trong đó có 127 trường hợp bị thu hồi đất toàn bộ và 84 trường hợp bị thu hồi một phần; tổng số hộ đủ điều kiện tái định cư 

khoảng 81 hộ, tương ứng khoảng 150 nền. 

16 Tính đến cuối tháng 6/2019, tổ chuyên viên đã xét tính pháp lý bồi thường, hỗ trợ và tái định cư về đất, nhà, kiến trúc và hoa 

màu được 145 hộ và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất và vật kiến trúc đối với 77 hộ (đợt 1), tương đương 

diện tích là 25.375,33m2. Đồng thời, Quỹ Đầu tư phát triển phối hợp với Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất quận Ninh 

Kiều và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng - Đo đạc bản đồ Tấn Cường (đơn vị tư vấn đo đạc) tiến hành phúc tra đo đạc hồ sơ kỹ 

thuật đất của 13/30 hộ. 
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định. Trong thời gian tới, UBND thành phố giao Sở Xây dựng cùng với các cơ 

qua, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện theo 

đúng kế hoạch đã cam kết. 

44. Thông tin dự án Khu công nghiệp tại phường Phước Thới - Ô Môn (cụm 

A và B). 

Trả lời: Khu công nghiệp Ô Môn diện tích khoảng 256ha (cụm A) và 

khoảng 122ha (cụm B) đã được UBND thành phố đưa vào danh mục các dự án mời 

gọi đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018; trong đó, kêu 

gọi nhà đầu tư để thực hiện xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp. Hiện nay, Ban 

Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và các sở ngành đang tích cực 

chủ động kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp 

Ô Môn, góp phần phát triển công nghiệp thành phố. 

45. Thông tin tình hình triển khai thực hiện dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng (tại 

phường Trường Lạc, quận Ô Môn). 

Trả lời: 

Dự án Công viên vĩnh hằng Miền Tây được UBND thành phố quyết định 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 và giao 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng đầu tư, với tổng diện tích dự án 

khoảng 150 ha (giai đoạn 1: 88,3 ha, giai đoạn 2: 61,7 ha); tổng vốn đầu tư trên 637 

tỷ đồng; thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 5 năm (từ năm 2017 đến năm 2021), giai 

đoạn 2 là sau năm 2021. Để đảm bảo triển khai thực hiện dự án, nhà đầu tư đã ký 

quỹ với số tiền 9,558 tỷ đồng. 

Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện giai đoạn 1, cụ thể: đã triển 

khai đo đạc cắm mốc ranh để lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; công ty 

đang tiến hành tuyển chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có kinh nghiệm và có 

phương án thiết kế khả thi nhất, đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về nhiệm vụ quy  

hoạch của chủ đầu tư; đồng thời đã ký hợp đồng đo đạc hồ sơ kỹ thuật đất để bồi  

thường, hỗ trợ và tái định cư và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 với 

UBND quận Ô Môn. Tuy nhiên, do dự án có diện tích đất thu hồi là đất trồng lúa 

trên 10ha phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nên hiện nay chủ 

đầu tư đang tiến hành các bước thủ tục với cơ quan chức năng để xem xét, giải 

quyết. Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư và thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để có thể khởi công dự án (giai đoạn 1) dự 

kiến vào quý I/2020 và tiến hành thi công theo tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn 

thành dự án trong năm 2022. 

46. Thông tin dự án Trường tư thục Dạy nghề Cửu Long (tại phường Thới 

Thuận, quận Thốt Nốt). 

Trả lời: Trung tâm dạy nghề tư thục Cửu Long được Chủ tịch UBND thành 

phố cho phép thành lập tại Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 18/12/2008. 

Qua kiểm tra, rà soát từ khi được cho phép thành lập đến nay Trung tâm dạy nghề 

tư thục Cửu Long không đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định; 

do đó Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 

12/3/2019 giải thể Trung tâm dạy nghề tư thục Cửu Long. 
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47. Thông tin về tiến độ thực hiện các công trình: cầu Quang Trung, đường 

Hoàng Quốc Việt. 

Trả lời: Về nội dung này, UBND thành phố thông tin như sau: 

- Đối với hạng mục xây dựng cầu Quang Trung: thành phố đang chỉ đạo tập 

trung máy móc, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhằm đảm 

bảo tiến độ hoàn thành đơn nguyên 2 và thông xe trước tháng 12/2019; đối với 

công tác sửa chữa cầu Quang Trung hiện hữu dự kiến hoàn thành vào tháng 

02/2020 (trước tết Nguyên Đán). 

- Đối với dự án đường Hoàng Quốc Việt: Hiện nay, UBND thành phố đã 

có văn bản trình Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận điểm đấu nối Công trình cải 

tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt vào Quốc lộ 91B tại Km2+385, quận Ninh Kiều; 

đồng thời các đơn vị chức năng đang xem xét thẩm định thiết kế đường Hoàng 

Quốc Việt, dự kiến công trình sẽ được khởi công vào tháng 9/2019. 

48. Thông tin về dự án Bờ kè Xóm Chài (đoạn phía bờ quận Cái Răng) và 

quy hoạch khu hành chính quận Cái Răng. 

Trả lời: Về nội dung này, UBND thành phố thông tin như sau: 

- Dự án Bờ kè Xóm Chài được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt đầu tư 

xây dựng tại Quyết định số 2107/QĐ-CT.UB ngày 31/7/2001 và phê duyệt điều 

chỉnh tại Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 19/9/2005; dự án đã thi công hoàn 

thành bờ kè và cầu tàu. Ngày 17/8/2010, UBND thành phố đã có Công văn số 

3816/UBND-KT thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án Bờ kè Xóm Chài và 

dự án đã được UBND thành phố phê duyệt quyết toán dừng thực hiện dự án tại 

Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 24/11/2014. 

- Thông tin về Đề án Khu Chính trị - Hành chính tập trung quận Cái Răng: 

Theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND thành phố, Khu 

Chính trị - Hành chính tập trung quận Cái Răng được phê duyệt với diện tích 

17,5ha tại Khu vực 3 phường Ba Láng, nguồn kinh phí thực hiện Đề án được thành 

phố hỗ trợ một phần từ ngân sách thành phố, phần còn lại là nguồn thu từ quỹ bán 

đấu giá nhà đất công (là các trụ sở cơ quan hiện hữu của quận Cái Răng), thời gian 

thực hiện đến năm 2020; tuy nhiên, đến nay do ngân sách thành phố còn nhiều khó 

khăn, chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện dự án. Để giải quyết vấn đề này, 

UBND thành phố đã báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét chấp 

thuận giao trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trước đây cho UBND thành phố Cần 

Thơ quản lý để bố trí cho quận Cái Răng sử dụng làm Khu Chính trị - Hành chính 

tập trung17; đối với vị trí quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính tập trung của quận 

Cái Răng được quy hoạch theo Quyết định nêu trên, UBND thành phố Cần Thơ sẽ 

chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương. 

Hiện nay, UBND thành phố chưa nhận được văn bản trả lời của Văn phòng Chính 

phủ và Bộ Tài chính. 

49. Thông tin về dự án kè sông Cần Thơ (đoạn từ đường Hai Bà Trưng, Tầm 

Vu đến cầu Đầu Sấu). 

                                           
17 Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 04/5/2019 của UBND thành phố. 
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Trả lời: Về nội dung này, UBND thành phố thông tin như sau: 

- Về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Tuyến kè bờ quận Ninh Kiều 

đoạn từ chân cầu Cái Sơn đến Nhà khách số 2 có tổng chiều dài là 5.490m (diện 

tịch thu hồi là 4,4ha), có 576 trường hợp hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng. Đã có 

Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 576 trường hợp với số tiền trên 

152,826 tỷ đồng; đến cuối tháng 5/2019, đã chi trả 564 trường hợp, với số tiền 

khoảng 145 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 98%); đã bố trí tái định cư cho 214/214 trường hợp 

đủ điều kiện, tương đương 217 nền; các hộ dân, tổ chức đã bàn giao mặt bằng 546 

trường hợp (đạt tỷ lệ 95%). Hiện nay, các cơ quan chức năng cùng chính quyền 

địa phương và các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức vận động, giải thích về  

mục đích, ý nghĩa cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án để 

hộ dân và các tổ chức hiểu và hợp tác trong việc bàn giao mặt bằng cho dự án; 

trường hợp vẫn cố tình không hợp tác, các cơ quan chức năng tiến hành củng 

cố hồ sơ thực hiện việc thu hồi đất bắt buộc theo quy định. 

- Tiến độ thực hiện: Tuyến kè bờ quận Ninh Kiều đoạn từ chân cầu Cái Sơn 

đến Nhà khách số 2, bao gồm 02 đoạn: (1) Đoạn từ chân cầu Cái Sơn đến khu vực 

xưởng nước đá Mêkong trên đường Tầm Vu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thành phố thực hiện, hiện nay khối lượng thi công xây lắp ngoài hiện trường 

đạt trên 74% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong quí I/2020 (chậm hơn so 

với tiến độ, do công tác thi công gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa lũ sắp 

tới). (2) Đoạn từ xưởng nước đá Mêkong đến Nhà khách số 2 do Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố 

thực hiện, hiện nay đã hoàn thành thiết kế xây dựng, dự kiến sẽ triển khai thi công 2 

gói thầu xây lấp kè và 1 gói thầu cống ngăn triều vào quý III/2019. 

50. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố đầu tư ngân sách cho việc 

gia cố bờ kè tuyến sông Bắc cái Sắn, vì hiện nay tình trạng sạt lở ngày càng nhiều. 

Trả lời: Công tác phòng, chống sạt lở trong thời gian qua luôn được thành 

phố quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện 

nhiều giải pháp (vừa công trình kết hợp với phi công trình) để hạn chế đến mức 

thấp nhất những thiệt hại về sinh mạng và tài sản của người dân trong vùng có nguy 

cơ sạt lở. Tiếp nhận kiến nghị cử tri, các cơ quan chức năng đã tham mưu UBND 

thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện gia cố, khắc phục điểm sạt lở trên địa bàn 

huyện Vĩnh Thạnh. Cuối năm 2018, UBND thành phố đã thống nhất hỗ trợ cho 

huyện Vĩnh Thạnh để thực hiện đầu tư gia cố các đoạn sạt lở cặp kênh Cái Sắn, xã 

Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, với số tiền 841 triệu đồng từ Quỹ Phòng, chống 

thiên tai thành phố. Hiện nay ngân sách của thành phố còn nhiều khó khăn, chưa 

thể đầu tư một số công trình kè chống sạt lở đang có nhu cầu trên địa bàn. Trong 

thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương và các 

nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên bố trí vốn thực hiện đầu tư các tuyến kè chống 

sạt lở trọng điểm, cấp bách trên địa bàn thành phố, trong đó có huyện Vĩnh Thạnh. 

51. Thông tin về tình hình thu và 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. 

Trả lời: Về nội dung này, UBND thành phố thông tin như sau: 
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Theo Quyết định số 756/QĐ-UB ngày 04/3/2004 của UBND thành phố về 

mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên phạm vi quận Ninh 

Kiều và quận Bình Thủy, từ tháng 4/2004 đến tháng 12/2013, việc thu phí này được 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ thu hộ, với mức thu là 500 đồng/m3 

nước sạch; từ tháng 01/2014 đến nay, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt 500 đồng/m3 nước sạch chỉ áp dụng trên phạm vi quận Ninh Kiều, 

các quận/huyện còn lại mức thu phí là 300 đồng/m3 nước sạch theo Quyết định số 

134/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND thành phố. 

Tính đến nay, số tiền phí thu được và lãi phát sinh trên 250,66 tỷ đồng (trong 

đó lãi tiền gửi trên 77,89 tỷ đồng) được gửi vào tài khoản đặc biệt tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và chưa được 

sử dụng. Dự kiến trong thời gian tới, số tiền này được xem xét sử dụng vào các 

mục đích: (1) Trả nợ dự án Thoát nước và xử lý nước thải; (2) Thanh toán chi phí 

vận hành thử nghiệm Nhà máy xử lý nước thải; (3) Thực hiện dự án Nâng chất 

lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố từ cột B lên cột A 

theo QCVN 40:2001/BTNMT; (4) Mở rộng Nhà máy và hệ thống đường ống xử lý 

nước thải cho các địa bàn lân cận; (5) Thực hiện các nhiệm vụ chi có liên quan đến 

Dự án theo nội dung cam kết với nhà tài trợ. 

52. Về việc hướng dẫn thống nhất về cao độ nền, vỉa hè trong xây dựng 

công trình, nhà phố tại các quận, huyện nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Trả lời: 

Theo định hướng trong đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013; cũng như định hướng trong đồ án Quy hoạch 

Cao độ nền và Thoát nước mặt thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 05/12/2018); theo đó, tại khu vực 

đô thị quận Ninh Kiều quy định cao độ xây dựng từ +2,3m đến + 2,5m. Đối với các 

khu vực cụ thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các quy định về quy hoạch xây 

dựng (bao gồm cao độ xây dựng, khoảng lùi, tầng cao…) được quản lý như sau: 

- Đối với những khu vực đô thị đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê 

duyệt được quản lý theo quy hoạch chi tiết được duyệt. 

- Đối với những khu vực còn lại sẽ được quản lý theo Quy chế quản lý quy 

hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 

07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và 

thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010. Hiện nay, Sở Xây dựng đang 

hướng dẫn UBND quận, huyện tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 

đô thị cho quận, thị trấn theo quy định. 

53. Cử tri đề nghị tăng cường xử phạt những khu dân cư tự phát, các trường 

hợp xây dựng không phép, sai phép. 

Trả lời: 

- Về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn: Trong thời gian qua các 

cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương đã chủ động tăng cường kiểm tra trật 
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tự xây dựng, qua đó 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, đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 05 tỷ đồng. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự trong thời gian tới, UBND thành phố 

đề nghị Sở Xây dựng 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 cho 

phù hợp; 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  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. 

- Về việc xử lý các khu dân cư trên địa bàn thành phố: Đây là là một trong 

những nội dung được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương 

kiểm tra, rà soát tình hình, đề xuất giải pháp xử lý các khu dân cư tự phát trên địa 

bàn thành phố. Hiện nay, thành phố đã thành lập Tổ công tác để 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 vớicác khu dân cư tự phát trên địa bàn, nhất là ở quận Ninh 

Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Trong quá trình thực hiện, UBND 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 tự phát trên địa bàn theo đúng hiện trạng về đất đai, xây 

dựng, không để phát sinh thêm dẫn đến tình hình phức tạp, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình. 

54. Cử tri đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh 

hưởng bởi các dự án quy hoạch kéo dài. 

Trả lời: Theo quy định hiện hành, không cho phép thành phố được sử dụng 

ngân sách nhà nước để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quy hoạch kéo 

dài. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013, sau khi 

hết thời hạn 03 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép 

chuyển mục đích sử dụng đất thì người dân được thực hiện các quyền về đất đai 

theo quy định. Mặt khác, theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP 

ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, cho chép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư; như vậy, các trường hợp thiệt hại của người dân do nhà đầu tư không 

triển khai thực hiện dự án do nguyên nhân chủ quan có khả năng được xem xét 

hỗ trợ thiệt hại từ nguồn ký quỹ nói trên. 

B. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN 

CHỨC NĂNG XEM XÉT, GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI  



 30 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ, NGÂN SÁCH 

1. Cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục xem xét di dời tuyến điện trung thế Cờ 

Đỏ - Nóc Bằng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. 

Trả lời: Tuyến điện trung thế Cờ Đỏ - Nóc Bằng, đã được Điện lực Cờ Đỏ 

tiến hành bảo trì, sữa chữa lớn trong năm 2017, xử lý bằng cách tháp trụ nâng cao 

tĩnh không để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. Bên cạnh đó, thành phố 

đang xem xét phương án di dời tuyến điện trung thế Cờ Đỏ - Nóc Bằng hiện hữu về 

đường tỉnh lộ 922 dự mở. Tuy nhiên, hiện tại việc di dời tuyến điện chưa được bố 

trí nguồn vốn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Tổng công ty 

Điện lực Miền Nam bổ sung kế hoạch vốn cho Công ty Điện lực thành phố Cần 

Thơ để di dời tuyến điện trong thời gian sớm nhất. 

2. Kiến nghị của cử tri huyện Phong Điền về việc đầu tư lưới điện cho 

khoảng 30 hộ dân tại ấp Ba Cao, xã Giai Xuân sử dụng. 

Trả lời: Tuyến điện rạch Ba Cao tại ấp Ba Cao, xã Giai Xuân đã được đưa 

vào danh mục đầu tư của Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành 

phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020 tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 

31/3/2016 của UBND thành phố. Hiện nay, Sở Công Thương đang tổ chức đấu 

thầu để lựa chọn nhà thầu thi công các tuyến điện ở huyện Phong Điền (trong đó có 

tuyến rạch Ba Cao) và một số tuyến điện của huyện Thới Lai; dự kiến cuối năm 

2019 sẽ hoàn thành các công trình tại 02 huyện này. 

3. Kiến nghị của cử tri về việc bố trí kinh phí để hỗ trợ cho hộ dân chăn nuôi 

ứng dụng các kỹ thuật xử lý chất thải theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 

04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường ở 

khu dân cư. 

Trả lời:  

Thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 

2015-2020; Thông tư số 09/2015/TT-BNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-

TTg; Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính quy định 

về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, UBND thành phố đã 

chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương triển khai thực 

hiện và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố về chính sách 

hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ đến năm 2020. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát riển nông thôn, để nâng cao hiệu 

quả chăn nuôi nông hộ, trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chuyển dần từ 

chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi tập trung có quy mô lớn, đảm bảo an toàn dịch 

bệnh, an toàn thực phẩm, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao 

hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố. 

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn chỉnh dự thảo 

Quyết định quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên 
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địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2018 - 2020; dự kiến sẽ trình cho UBND 

thành phố xem xét phê duyệt trong quý III/2019. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đang phối hợp với các địa phương xây dựng kinh phí hỗ trợ 6 

tháng cuối năm 2019 và gửi Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014, Thông tư số 

09/2015/TT-BNPTNT, Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015. 

4. Kiến nghị của cử tri huyện Phong Điền về việc 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. 

Trả lời: Theo báo cáo của cơ quan chức năng đến nay còn 09 hộ dân có đất 

bị ảnh hưởng bởi dự án Khu di tích Vòng cung chưa được bố trí nền tái định cư do 

Khu dân cư Mỹ Khánh đã hết nền tái định cư. Để giải quyết vấn đề này, UBND 

thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

dự án khu tái định cư Khu D để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. 

5. Đề nghị của cử tri về việc xem xét, 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. 

Trả lời: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án xây dựng 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có tổng diện tích đất thu hồi là 30,95ha, với 

tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng là 702 trường hợp; hiện nay đã 

có đã phê duyệt tái định cư cho 690/690 trường hợp18; đã tiến hành tổ chức bốc 

thăm, giao nền cho 477/580 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, tương đương 543 

nền19; còn lại 109 trường hợp được xét cho mua nền tái định cư, tương đương 122 

nền chưa được bố trí tái định cư. Để giải quyết vấn đền này, thành phố đang xem 

xét phê duyệt dự án mua nền tái định cư để phục vụ người dân bị thu hồi đất trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó dự kiến mua 126 nền tại Khu đô thị tái định 

cư Cửu Long, thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy để bố trí tái định cư cho 

các trường hợp còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

6. Kiến nghị của cử tri về việc giải quyết bố trí nền tái định cư cho những hộ 

dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường 40m nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến 

đường tỉnh 918. 

Trả lời: Dự án đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 đi qua 

phường An Thới, phường Long Hòa và phường Long Tuyền thuộc địa bàn quận 

Bình Thủy có tổng diện tích đất thu hồi là 20,5 ha với tổng số hộ, tổ chức bị ảnh 

hưởng khoảng 590 hồ sơ, tổng nhu cầu tái định cư là 230 nền. Hiện nay, đã có 

Quyết định phê duyệt tái định cư cho 357/590 trường hợp20; đã tổ chức bốc thăm, 

giao nền cho 27/70 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, tương đương 27 nền; còn 

lại 43 trường hợp. Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục bối trí và 

mời bốc thăm giao nền tái định cư cho các trường hợp còn lại. 

                                           
18 Đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới 60 trường hợp, xét mua nền 520 trường hợp, tương đương 665 nền và không đủ điều kiện là 110 

trường hợp. 
19 Đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới: 60 trường hợp, tương đương 111 nền; Xét mua nền: 417 trường hợp, tương đương 432 nền. 
20 Đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới 42 trường hợp; xét mua nền 28 trường hợp; không đủ điều kiện 287 trường hợp. 
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7. Kiến nghị cử tri về việc xem xét đầu tư hạ thế điện thắp sáng tuyến Thới 

Lai - Đông Bình (thuộc ấp Đông Giang, Đông Giang A, Đông Lợi) và tuyến Kênh 

5 (bên phải) ấp Đông Thới thuộc xã Đông Bình. 

Trả lời: Hai tuyến điện nêu trên đã có trong danh mục đầu tư của Dự án Cấp 

điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020 

được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 

01/02/2018 và giao Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Do nguồn vốn đầu tư từ 

nguồn ngân sách Trung ương và được cấp theo năm, nên việc đầu tư các tuyến điện 

trong dự án phụ thuộc vào nguồn vốn được cấp. Dự kiến các tuyến điện này sẽ 

được đầu tư vào năm 2020. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

8. Kiến nghị của cử tri về việc hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng là 

lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố. 

Trả lời: Ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ 

tham mưu trình Thường trực HĐND thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết quy 

định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và Nghị quyết quy định số 

lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an ở xã, thị trấn, ấp và Ban bảo vệ 

dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp thuộc thị trấn, khu vực21; trong 

đó có nội dung đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng là lực lượng 

dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và đã được Thường trực HĐND thành phố thống 

nhất cho chủ trương thực hiện và trình tại kỳ họp cuối năm 2018. Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8476/VPCP-KTTH 

ngày 06/9/2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển 

khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị trung ương 7 khóa 

XII, trong đó có nội dung: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ 

tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới 

hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. Thực hiện 

ý kiến của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 426/HĐND-TT ngày 

10/10/2018, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện các bước 

tiếp theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

để trình HĐND thành phố vào thời gian phù hợp; hiện nay, Sở Nội vụ đang xây 

dựng hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo quy định và tham mưu trình HĐND 

thành phố khi Trung ương ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới. 

IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

9. Kiến nghị của cử tri về việc rà soát, điều chỉnh các biển báo giao thông 

trên địa bàn thành phố cho phù hợp (cụ thể như: biển báo cấm lưu thông xe tải 

được đặt ngay chân cầu Quang Trung, không đủ khoảng cách cần thiết để tài xế xử 

lý; hoặc biển báo cấm quay đầu xe tại hẻm 129 đường Lê Hồng Phong (Quốc lộ 

91) hiện tại không còn phù hợp,....). 

Trả lời: 

                                           
21 Thay thế Nghị quyết số 07, 08/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 và Nghị quyết số 07/2016 ngày 09/12/2016 của HĐND 

thành phố. 
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Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải 

và các địa phương tiến hành rà soát hệ thống các biển báo hiệu trên các tuyến Quốc 

lộ, đường tỉnh và các tuyến đường địa phương; qua đó, các đơn vị chức năng cùng 

với các địa phương đã tổ chức khảo sát thực tế vào trung tuần của tháng 5 năm 

201922 để làm cơ sở kiến nghị các cơ quan quản lý tuyến đường có kế hoạch điều 

chỉnh, thay thế các biển báo hiệu giao thông bất cập, không còn phù hợp trong thời 

gian tới; báo cáo kết quả thực hiện trong quý III/2019. Riêng đối với phản ánh về 

biển báo cấm lưu thông xe ô tô khách, ô tô tải qua cầu Quang Trung không đủ 

khoảng cách cần thiết để tài xế xử lý, thành phố thông tin như sau: Trước khi đến 

chân cầu Quang Trung 200 mét ở hai bên quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, đơn 

vị chức năng đã đặt biển báo cấm xe ô tô khách, ô tô tải qua cầu Quang Trung và 

được nhắc lại tại vị trí chân cầu Quang Trung. 

10. Cử tri đề nghị sớm triển 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 để thay thế một số xe buýt đã cũ, không đảm bảo an toàn; xem xét 

mở tuyến xe buýt đi ngang qua Bến xe trung tâm thành phố; tăng cường thêm lượt 

xe buýt trên Quốc lộ 80 đoạn từ Thị trấn Thạnh An đến huyện Vĩnh Thạnh; chấn 

chỉnh tình trạng các tuyến xe buýt đậu đỗ xe không đúng quy định. 

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 06 đơn vị đang tham 

gia khai thác trên 07 tuyến xe buýt đang hoạt động (gồm 5 tuyến nội tỉnh và 2 

tuyến đi các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long) với tổng số phương tiện là 82 phương 

tiện và chiều dài mạng lưới tuyến khoảng 223km, với 90 nhà chờ và 626 trạm 

dừng, tổng số lượt xe trung bình hoạt động trong ngày khoảng 388 lượt. Nhìn 

chung đa phần các phương tiện có tuổi đời khai thác bình quân là 15 năm (từ 2 - 3 

năm nữa một loạt các phương tiện sẽ không còn đảm bảo điều kiện khai thác); hệ 

thống nhà chờ, bảng thông tin về luồng tuyến rất ít,… Nhằm khắc phục những bất 

cập còn tồn tại trên, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh loại hình vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt theo định hướng quy hoạch, UBND thành phố đã 

phê duyệt 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 Cần Thơ giai đoạn 2016 - 

2020 và định hướng sau năm 2020 tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 

16/5/2018. Hiện nay, UBND thành phố đang xem xét ban hành “Kế hoạch Phát 

triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

giai đoạn 2019 - 2020” và Bộ tiêu chí mời gọi đầu tư tham gia khai thác 05 tuyến 

xe buýt không trợ giá trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2019 - 2020 (trong 

đó có tuyến đi qua bến xe trung tâm thành phố và QL.80 từ thị trấn Thạnh An đến 

huyện Vĩnh Thạnh) với tổng chiều dài mạng lưới 250,5 Km, tần suất khai thác 15 

phút/chuyến, với số lượng phương tiện xe buýt khoảng 135 xe đời mới, bãi đỗ xe 

buýt kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt và nhà chờ, điểm dừng phù hợp. Dự kiến sẽ 

tổ chức mời gọi nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này trong quí III/2019. Trong 

thời gian triển khai mời gọi và thực hiện đầu tư, UBND thành phố đề  nghị Sở 

Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng chấn chỉnh hoạt động 

                                           
22 Trong đó có các trường hợp cử tri đã phản ánh. 
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của xe buýt trên địa bàn thành phố, nhất là việc đậu đỗ, ra vào các trạm dừng, nhà 

chờ theo đúng quy định và phải đảm bảo an toàn giao thông. 

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

cho nhân dân. 

Trả lời: Công trình đường dẫn cầu Bến bạ đã được bàn giao cho UBND 

quận Cái Răng quản lý, tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận Cái Răng đã đã chỉ đạo 

các ngành chuyên môn lập thủ tục sửa chữa nâng cấp (bao gồm các tuyến đường 

dân sinh cầu Cái Sâu, cầu Bến Bạ và cầu Bùng Binh), dự kiến thi công và hoàn 

thành công trình trong tháng 9/2019. 

12. Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố có kế hoạch xây dựng nhà thi đấu 

đa năng tại Trường trung học phổ thông Trung An. 

Trả lời: Hiện nay, ngành giáo dục đã đầu tư xây dựng nhà đa năng tại 

Trường Trung học cơ sở Trung Thạnh, công trình đang khai thác sử dụng, phục vụ 

hoạt động giáo dục thể chất, tổ chức các kỳ thi thể thao cho học sinh của hai xã có 

địa bàn giáp ranh là xã Trung Thạnh và xã Trung An. Dự kiến trong giai đoạn đầu tư 

công giai đoạn 2021 - 2025, sau khi được quy hoạch mở rộng mặt bằng và bổ sung 

kế hoạch sử dụng đất cũng như kinh phí đầu tư, ngành giáo dục sẽ trình cấp thẩm 

quyền xem xét xây dựng nhà đa năng tại Trường Trung học phổ thông Trung An 

với công năng sử dụng cho cụm các trường phổ thông tại khu vực này, gồm 03 

trường: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 

C. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN CHỨC 

NĂNG TIẾP THU, NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 

Kiến nghị của cử tri về vệc sớm có kế hoạch đầu tư tuyến đường tránh trung 

tâm xã Trung An (thuộc 01 phần của tỉnh lộ 921) vì hiện nay khu vực này thường 

xuyên bị ùn tắc giao thông. 

Trả lời: 

Tuyến đường tỉnh 921 (đoạn Thốt Nốt - Thị trấn Cờ Đỏ) hiện hữu dài 

25,530km có kết cấu mặt đường nhựa rộng 3,5 - 6 m, nền 8 m, chất lượng trung 

bình; trên toàn tuyến có 35 cầu với tổng chiều dài là 760,2m; tải trọng từ 8 - 13 tấn 

đã xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác phần đường năm 2006. Để phục vụ khai 

thác đồng bộ, thành phố đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 12 cầu 

với tải trọng khai thác 13 tấn trên đoạn từ cầu Cái He - cầu Bốn Tổng vào năm 

2010. Theo Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, đoạn 

tuyến thẳng kết nối từ tuyến tránh quận Thốt Nốt đến cầu Ngã Tư thuộc xã Trung 

Hưng - Cờ Đỏ được quy hoạch với chiều dài khoảng 10,05Km (trong đó đoạn 

tuyến tránh qua xã Trung Hưng dài khoảng 3.48Km), với quy mô đường cấp III 

đồng bằng, lộ giới 42m, các cầu trên tuyến đạt tải trọng 30 tấn.  

Hiện nay, ngân sách thành phố còn nhiều khó khăn, chưa thể cân đối để thực 

hiện đầu tư mở rộng đường tỉnh 921, do đó UBND thành phố đã có văn bản xin vốn 

Trung ưng hỗ trợ có mục tiêu hoặc vốn Trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư 

trong giai đoạn 2016 - 2020; tuy nhiên, đến nay Trung ương vẫn chưa thông báo bố 

trí vốn cho dự án. Bện cạnh đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng 

tích cực xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư có năng lực để thực hiện dự án nêu trên theo 
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hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao). Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa 

ban hành quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi  

thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT do đó chưa thể triển khai được các bước 

tiếp theo. Trường hợp đến năm 2010, Chính phủ chưa ban hành Nghị định nêu trên 

hoặc vì lý do khác chưa thể thực hiện theo hình thức BT, UBND thành phố sẽ chỉ 

đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất đưa vào danh 

mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức giải quyết, thực 

hiện; tuy nhiên, một số vấn đề bức xúc chưa được giải quyết quyết liệt, triệt để,... 

UBND thành phố xin được chia sẻ trước những khó khăn bức xúc của bà con cử 

tri và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND thành phố, cử tri 

thành phố để chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng an ninh trong 06 tháng cuối năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ VN thành phố; 

- Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- VP. HĐND thành phố; 

- VP. UBND thành phố (2,3); 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu VT. VNT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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