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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trƣớc kỳ họp thứ 14  

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 402/KH-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Thường 

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

họp lần thứ 14 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

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

nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố. Tổng số có 5.077 cử tri tham dự 

với  439 lượt ý kiến 2, kiến nghị, phản ánh; Thường trực HĐND thành phố đã tổng 

hợp các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương báo cáo Đoàn ĐBQH thành 

phố Cần Thơ để tổng hợp báo cáo Quốc hội và chuyển cho các quận, huyện các ý 

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

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

phố báo cáo với HĐND thành phố, như sau: 

A. Ý KIẾN CHUNG 

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

thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và việc thực hiện 

Chủ đề năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh và Chủ đề năm 2020 của thành phố Cần Thơ; dự kiến nội dung chương trình kỳ 

họp thứ 14 của HĐND thành phố, đa số cử tri đều phấn khởi với những kết quả thành 

phố đã đạt được trong năm 2019 và đồng thuận với mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020. 

Tuy nhiên, cử tri tiếp tục kiến nghị thành phố quan tâm, sớm đề ra các giải pháp để 

giải quyết các vấn đề như: Về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; hỗ 

trợ người dân trong sản xuất, phòng chống buôn lậu; bình ổn giá thị trường, tăng 

cường công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa 

bàn thành phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu;... 

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

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 

- Cử tri quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy tiếp tục đề nghị thành phố tăng 

cường kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi như: Đi xe ô tô vào các tuyến 

đường có biển báo cấm theo giờ; đậu, đỗ xe ô tô trước cổng các trường học vào giờ 

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

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

CNQSDĐ; bảo hiểm xã hội: BHXH; bảo hiểm y tế: BHYT.  
2
. Cụ thể: 

Quận, huyện NK CR BT OM TN PĐ TL CĐ VT Tổng 

Số cử tri dự 545 490 640 480 585 495 825 530 487 5.077 

Số ý kiến 28 42 54 36 47 62 101 102 21 439 

 



 2 

tan học làm ảnh hưởng giao thông; đậu xe ô tô chiếm lòng đường 3; sử dụng các 

phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo an toàn, tự thay đổi kết cấu xe, 

phóng nhanh, vượt ẩu,… trên các tuyến đường trong khu vực nội ô. 

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

đối với tệ nạn ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar,… trên địa 

bàn thành phố. 

- Cử tri quận Bình Thủy, huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành 

phố xem xét nâng mức phụ cấp đối với chức danh Bí thư kiêm Trưởng ấp (khu 

vực) và nâng mức khoán kinh phí hoạt động cho 06 tổ chức hội, đoàn thể ở ấp, khu 

vực 4 khi sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2018 của HĐND thành phố 5. 

- Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố xem xét ban hành chính sách hỗ trợ 

BHYT cho lực lượng thường trực Ban Chỉ huy quân sự xã. 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ, NGÂN SÁCH 

1. Về công thƣơng 

- Cử tri quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành 

phố quan tâm thực hiện các biện pháp bình ổn giá thị trường đối với các nhóm hàng 

thiết yếu trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới (nhất là mặt hàng thịt heo). 

- Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành chức năng của thành phố kiểm tra giá 

bán điện cho người dân tại dự án khu dân cư do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng số 8 làm chủ đầu tư có đúng quy định không và thông tin cho người dân biết.  

- Cử tri quận Bình Thủy phản ánh việc thực hiện Kế hoạch số 2478/KH-PCCT 

ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Điện lực thành phố Cần Thơ về triển khai thanh 

toán tiền điện không dùng tiền mặt và ngưng thu tại nhà của khách hàng gây bất 

tiện cho người dân trong việc thanh toán tiền điện; do đó, kiến nghị Điện lực thành 

phố triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên có lộ trình và nghiên cứu áp dụng nhiều 

hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong chi trả tiền điện. 

- Cử tri quận Bình Thủy và huyện Cờ Đỏ đề nghị ngành chức năng tăng 

cường công tác quản lý và thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm đối 

với các hành vi sản xuất, mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất 

lượng. 

2. Về nông nghiệp 

- Cử tri các quận, huyện đề nghị ngành Nông nghiệp sớm có biện pháp hỗ trợ, 

hướng dẫn cho người dân trong việc tái đàn, khôi phục chăn nuôi heo trở lại sau đợt 

dịch tả heo Châu phi. 

                                            
3
. Các tuyến đường, con hẻm trên địa bàn quận Ninh Kiều; tình trạng đậu xe dưới lòng đường trên tuyến đường 

Lê Hồng Phong và khu vực giao lộ đi vào khu công nghiệp Trà Nóc trên địa bàn quận Bình Thủy. 
4
. Gồm: Hội Nông dân, Đoàn TNCSHCM, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội 

Chữ thập đỏ. 
5
. Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức 

danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực. 
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- Cử tri quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền, huyện Thới Lai đề nghị ngành 

Nông nghiệp tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở sản xuất lúa giống trên 

địa bàn thành phố; có chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho nông dân về giống cây 

trồng, vật nuôi và hướng dẫn cho nông dân sản xuất nông nghiệp theo mô hình 

VietGAP; hướng dẫn nông dân trong việc sử dụng các chế phẩm sinh học để diệt 

ốc bươu vàng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. 

- Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố sớm triển khai thực hiện xây 

dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 

17/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của HĐND thành phố 6; có chính sách 

ưu đãi để các Hợp tác xã nông nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp, dài hạn để 

đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

3. Về tài chính, ngân sách 

- Cử tri quận Ô Môn và huyện Phong Điền đề nghị thành phố phân tích làm rõ 

nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục việc thực hiện không đạt 02 chỉ tiêu 

về kim ngạch xuất khẩu và thu hải quan trong năm 2019. 

- Cử tri huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố tăng cường công 

tác kêu gọi đầu tư các dự án xây dựng các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở 

các quận, huyện để người lao động tại địa phương có việc làm và thu nhập ổn định. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

1. Về giáo dục và đào tạo 

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đề nghị ngành Giáo dục thành phố tăng 

cường công tác kiểm tra, quản lý đối với việc dạy thêm ở các bậc học trên địa bàn 

thành phố. 

2. Về văn hóa, thể thao và du lịch 

Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng thành phố tăng cường hơn 

nữa việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện đúng 

các quy định về treo Quốc kỳ trong các dịp lễ, tết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 

các địa phương thực hiện đúng, đủ các tiêu chí của phường văn minh đô thị. 

3. Về y tế 

- Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng xem xét bố trí khám chữa 

bệnh vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Vì tại một số cơ sở y tế tuy có thông báo 

là khám vào ngày nghỉ, nhưng người dân đến khám bệnh thì không có cán bộ y tế 

để khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

- Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh 

viện Ung bướu (mới) nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. 

                                            
6
. Về việc thông qua qui hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp 

thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 



 4 

4. Về thông tin, truyền thông  

Cử tri quận Bình Thủy tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường công 

tác quản lý, kiểm soát chất lượng đối với các mặt hàng được quảng cáo trên Đài 

phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ để đảm bảo nội dung quảng cáo đúng 

với chất lượng sản phẩm. 

5. Về lao động, thƣơng binh và xã hội 

- Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ cấp 

thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi nhằm thực hiện tốt hơn chính sách an 

sinh xã hội đối với người cao tuổi. 

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng của thành phố kiểm tra việc 

thực hiện mua BHYT cho người lao động tại một số công ty hoạt động ở Khu công 

nghiệp Trà Nóc 7 để đảm bảo quyền lợi cho công nhân theo quy định. 

IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1. Về giao thông 

- Cử tri quận Bình Thủy tiếp tục đề nghị ngành chức năng thành phố sớm thực 

hiện hoàn thiện đoạn còn lại của dự án đường vành đai Sân bay Cần Thơ (kết nối từ 

đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong). 

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống đèn 

tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 91) và 

đường Thái Thị Hạnh; lắp đặt hệ thống thoát nước tại điểm giao giữa Đường tỉnh 

923 và Quốc lộ 91; đẩy nhanh tiến độ thi công Đường tỉnh 922 đoạn qua Phường 

Trường Lạc. 

- Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 

trên Đường tỉnh 932 (đoạn từ Vàm Xáng đến Trầu Hôi). 

2. Về quy hoạch đô thị 

- Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết thời gian 

triển khai thực hiện các dự án: Khu tái định cư 3B do Công ty TNHH MTV vật liệu 

xây dựng và xây lắp thương mại BMC (Bộ Công Thương) làm chủ đầu tư; dự án 

Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản (giai đoạn 2) do Quỹ Đầu tư phát 

triển thành phố làm chủ đầu tư. 

- Cử tri quận Bình Thủy đề nghị ngành chức năng của thành phố thông tin cho 

cử tri biết về phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng 

bởi dự án Khu đô thị mới (trên địa bàn phường Bình Thủy) do Công ty TNHH 

MTV Phạm Trí làm chủ đầu tư; đồng thời đề nghị các ngành chức năng của thành 

phố tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ về thị trường bất động sản trên 

địa bàn thành phố.  

- Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự 

án xây dựng khu tái định cư (khu D) để sớm bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị 

ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung.  

                                            
7
. Gồm: Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông, Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam Hải, Công ty TNHH 

XNK thủy sản Thiên Mã. 
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Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri qua tiếp xúc 

cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 14. Thường trực HĐND thành 

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

trực HĐND thành phố chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 năm 2019 (gửi kèm file về 

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

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

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

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

 

    TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố (A); 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

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

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện; 

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

- Lưu: VT,PĐ,82.                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Cánh 
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