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Phụ lục 

Một số ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới 

(Đính kèm Báo cáo số 465/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2019 

của Thường trực HĐND thành phố) 
 

 

1. Đầu tư lưới điện cho các hộ dân tại ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện Phong 

Điền. 

2. Về việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ngã ba tuyến tránh Thốt Nốt; 

đoạn cong gần Trường THPT Giai Xuân trên Đường tỉnh 918, huyện Phong 

Điền; lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng trên đường Trần Kiết Tường (Đường 

tỉnh 920B) đoạn đi ngang qua Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Ô Môn)  

3. 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. 

4. 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 

5. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các dự án 

thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ, Công ty Hồng Quang, Công ty 

TNHH Long Thịnh. 

6. Về việc giải quyết cho các hộ dân khu đất B1, B2. 

7. Dự án kè sông Cần Thơ (bờ Ninh Kiều).  

8. Cầu Quang Trung đơn nguyên 2. 

9. Việc thực hiện Dự án chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến 

đường Mậu Thân. 

10. Về việc 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. 

11. Đường dân sinh nối QL 91 với đường Lê Thị Hồng Gấm. 

12. Tiến độ thu hồi 20 ha diện tích đất còn lại thuộc Dự án KCN Hưng Phú 1 (cụm 

A) do Quỹ đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư. 

13. Việc giao nền tái định cư cho các hộ dân còn lại trong Dự án Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ. 

14. Việc bố trí tái định cư Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô (quận Cái Răng) 

15. Lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch: 

- Huyện Phong Điền: Phía trái Rạch Trường Phú A, xã Trường Long. 

- Huyện Thới Lai: Cuối ngọn Bà keo (ấp Thới Phước 2 xã Tân Thạnh); trên 

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

Trường Tây, xã Trường Thành); tuyến  Kênh Ngàn Nhất (qua 02 ấp: Đông 
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Thạnh, Đông Hòa, xã Đông Thuận); 107 hộ thuộc tuyến kinh KH8 và Kinh 

Mương (ấp Định Mỹ, xã Định Môn). 

16. Việc thực hiện các công trình, dự án: Hồ Bún Xáng, dự án nâng cấp, mở rộng 

đường Hoàng Quốc Việt, dự án cầu Trần Hoàng Na. 

17. Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Rạch Nhum, Rạch Tra trên Đường tỉnh 922. 

18. Việc xem xét, giải quyết cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng khi thi công xây 

dựng cầu Quang Trung. 

19.  Việc bồi thường cho 06 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án xây dựng tòa nhà của 

Công ty TNHH NN MTV xổ số kiến thiết Cần Thơ. 

20. Kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH và mua BHYT cho người lao động đối với 

Kho lạnh Miền Tây thuộc Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản Miền Nam./. 
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