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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về chất 

vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân  

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 2329/UBND-TH ngày 25 tháng 7 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và 

trả lời chất vấn kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố. Sở Xây dựng 

báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:  

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây 

dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao 

thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây 

xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất 

động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật. 

Theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc 

Sở Xây dựng, Sở Xây dựng có các phòng chuyên môn như sau: Văn phòng; 

Thanh tra; Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản 

lý xây dựng; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Chi cục Giám định 

xây dựng.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  

1. Tập trung xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Tích 

hợp quy hoạch các ngành, lĩnh vực vào Quy hoạch chung theo Luật Quy hoạch 

nặm 2017; điều chỉnh các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch chung xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành nhằm đảm bảo lợi 

ích chính đáng của nhân dân và định hướng phát triển của thành phố. Hoàn 

thành phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của 05 quận theo 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân 

dân thành phố: 

1.1. Tập trung xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô 

thị thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Quy chế quản lý). Tích hợp quy hoạch các 

ngành, lĩnh vực vào Quy hoạch chung theo Luật Quy hoạch năm 2017: 
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a) Quá trình thực hiện:  

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã lập Dự toán chi phí lập Quy chế quản lý và 

được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 8 năm 2018; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy chế đã được 

duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư.  

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Luật Kiến trúc được thông qua và sẽ có hiệu 

lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2020 nên các cơ sở pháp lý về lập Quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành phố sẽ hết hiệu lực
1
. Qua đó, Sở Xây 

dựng kiến nghị tạm dừng công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 

tổng thể đô thị thành phố.  

b) Về kế hoạch sắp tới:  

Sau khi có các văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật Kiến trúc 2019, Sở Xây 

dựng sẽ tham mưu tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc (thay thế 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị) theo đúng quy định trong năm 2020.  

Trong quá trình Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành 

phố Cần Thơ chưa được phê duyệt, công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn 

thành phố sẽ tổ chức thực hiện theo các đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng có liên quan.  

1.2. Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nhằm đảm bảo lợi ích chính 

đáng của người dân và định hướng phát triển của thành phố: 

Trên tinh thần ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 

283/TB-VPUB ngày 22 tháng 10 năm 2019, căn cứ quy định của pháp luật về rà 

soát quy hoạch, Sở Xây dựng đang tổ chức rà soát tổng thể nội dung Đồ án điều 

chỉnh 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 

tháng 8 năm 2019 theo quy định.  

Sau khi hoàn chỉnh nội dung báo cáo rà soát, Sở Xây dựng sẽ gửi lấy ý 

kiến các sở, ngành có liên quan góp ý theo định hướng phát triển ngành, lĩnh 

vực liên quan để tổng hợp, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp với 

tình hình phát triển của thành phố Cần Thơ, tạo sự đồng bộ trong quá trình 

thực hiện. Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố và đề xuất thực hiện trình tự điều chỉnh cụ thể theo đúng quy định 

của pháp luật về quy hoạch đô thị và các quy định có liên quan, đảm bảo 

đồng bộ với Quy hoạch chung thành phố theo Luật quy hoạch năm 2017. Dự 

kiến hoàn thành trong năm 2020. 

1.3. Hoàn thành phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của 

05 quận theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố: 

                                           
1
 Tại điểm c, khoản 2, Điều 39 Luật Kiến trúc bãi bỏ Điều 60 của Luật Quy hoạch đô thị quy định về 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 
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a) Tổng quan chung:  

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã khẩn trương tổ chức lập các đồ án quy 

hoạch phân khu các quận, đến nay kết quả đạt được cụ thể:  

- Hoàn thành công tác lập nhiệm vụ quy hoạch và khảo sát địa hình (05 quận).  

- Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch theo quy 

định của Luật Đấu thầu. 

- Tiến hành công tác lập Đồ án quy hoạch phân khu các quận, với trình tự 

thực hiện cụ thể như sau: Rà soát đánh giá hiện trạng, đã hoàn thành trong tháng 

12 năm 2018; Đề xuất phương án và tổ chức lấy ý kiến quy hoạch (cá nhân, tổ 

chức, cộng đồng dân cư có liên quan,…)
2
; Tổ chức họp lấy ý kiến chuyên gia và 

Hội đồng phản biện
3
; Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố

4
 về nội dung đồ án quy 

hoạch phân khu quận Cái Răng, quận Ô Môn và quận Thốt Nốt; xin ý kiến Ban 

Thường vụ Thành ủy về nội dung đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng.  

b) Về kế hoạch thực hiện: 

Hiện nay, Sở Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện nội dung các đồ án 

quy hoạch phân khu để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định đảm bảo nội 

dung đạt chất lượng, khả thi trong quá trình triển khai, cụ thể:  

- Hoàn thành và trình phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng, 

quận Thốt Nốt trong năm 2019.  

- Đối với Đồ án quy hoạch phân khu quận Ô Môn, Ninh Kiều và Bình 

Thủy do có sự điều chỉnh so với định hướng phát triển của Quy hoạch chung 

thành phố được duyệt, nên cần có rà soát, đề xuất cho phù hợp. Dự kiến hoàn 

thành trong Quý I năm 2020.  

 2. Khẩn trương thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố 

làm Tổ trưởng để rà soát tính pháp lý và các vấn đề có liên quan đến các dự án 

đầu tư khu đô thị, khu dân cư đã giao chủ trương nhiều năm nhưng triển khai 

chậm, đánh giá năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân 

cư, khu tái định cư trên địa bàn, có biện pháp quản lý, xử lý đúng quy định, kiên 

quyết thu hồi các dự án đầu tư chậm triển khai kéo dài, nhằm đảm bảo quyền lợi 

chính đáng, hợp pháp của người mua nhà ở, đất ở tại các khu đô thị, khu dân cư: 

Qua công tác rà soát, phân loại dự án, nhằm giải quyết bức xúc của người 

dân trong vùng dự án cũng như hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho 

nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án để sớm bàn giao về địa 

phương quản lý theo quy định, Sở Xây dựng đã phối hợp các Sở, ban ngành và 

                                           
2 Về cơ bản đã hoàn thành công tác lấy ý kiến của chính quyền địa phương; các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân và cộng đồng dân cư (riêng đối với quận Bình Thủy, tư vấn tiếp tục hoàn chỉnh và dự kiến 

báo cáo lại Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy lần 3). 

3 Tổ chức họp lấy ý kiến chuyên gia và Hội đồng phản biện tại Trường Đại học Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí Minh: 02 lần vào ngày 17/6/2018 và ngày 23/7/2018 . 

4 Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 02/8/2019 và 09/10/2019 về nội dung đồ án  quy 

hoạch phân khu quận Cái Răng, quận Ô Môn và quận Thốt Nốt . 
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địa phương ưu tiên tập trung vào các dự án đang triển khai còn dang dở, đã giao 

nhiều năm nhưng chưa hoàn thành, kết thúc dự án. Trước mắt, tập trung và rà soát 

22 dự án tại khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng (Sở Xây dựng đã tham mưu 

Ủy ban nhân dân thành phố có báo cáo riêng về kết quả rà soát dự án). 

Sau khi rà soát các dự án trên địa bàn Khu đô thị Nam Cần Thơ. Sở Xây 

dựng tiến hành rà soát toàn bộ các dự án của các quận, huyện còn lại. Qua đó có 

đánh giá tổng thể về tình hình chung các dự án trên địa bàn thành phố cũng như 

tiến độ thực hiện của từng dự án để làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm Tổ 

trưởng để chỉ đạo xử lý cụ thể các tồn tại, vướng có liên quan đến các dự án đầu 

tư khu đô thị, khu dân cư đã giao chủ trương nhiều năm nhưng triển khai chậm, 

đánh giá năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư, 

khu tái định cư trên địa bàn, có biện pháp quản lý, xử lý đúng quy định, kiên 

quyết thu hồi các dự án đầu tư chậm triển khai kéo dài, nhằm đảm bảo quyền lợi 

chính đáng, hợp pháp của người mua nhà ở, đất ở tại các khu đô thị, khu dân cư. 

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật về hoạt động xây dựng, quản lý trật tự đô thị (chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm việc xây dựng nhà ở không phép, trái phép, siêu mỏng…) hoạt động kinh 

doanh bất động sản, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực này. Thực hiện 

tốt công tác hậu kiểm, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đúng quy hoạch xây dựng và thiết kế đã 

phê duyệt để bàn giao cho địa phương quản lý: 

3.1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật về hoạt động xây dựng, quản lý trật tự đô thị (chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm việc xây dựng nhà ở không phép, trái phép, siêu mỏng…) hoạt động 

kinh doanh bất động sản, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực này: 

- Công tác thanh tra chuyên ngành: đã triển khai 02 Đoàn thanh tra chuyên 

ngành (Thanh tra công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép xây dựng 

trên địa bàn đối với Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt và Ủy ban nhân dân huyện 

Thới Lai). Đang tiếp tục triển khai 03 Đoàn Thanh tra chuyên ngành: 01 Đoàn 

thanh tra đột xuất (Thanh tra công tác quản lý vận hành nhà Chung cư các dự án 

của Công ty cổ phần Hoàng Anh Mêkong làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ); 02 Đoàn thanh tra theo Kế hoạch (Thanh tra dự án chung cư CADIF 

khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng của Công ty Cổ phần 

đầu tư CADIF làm chủ đầu tư; Thanh tra dự án khu dân cư Thường Thạnh và 

Trường Đại học (12,31 ha), phường Thường Thạnh, quận Cái Răng; dự án khu 

dân cư Thường Thạnh - phần mở rộng 7 ha, phường Thường Thạnh, quận Cái 

Răng của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ làm chủ đầu tư).   

- Công tác xử lý vi phạm hành chính: Thanh tra Sở ban hành 04 quyết định 

(03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 75.000.000 đồng, 01 

quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả), đã chấp hành 03 quyết định 

(nộp phạt với số tiền 75.000.000 đồng); 01 quyết định đang tiếp tục kiểm tra, 

đôn đốc, thực hiện.   
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- Công tác quản lý trật tự xây dựng trong 9 tháng đầu năm: Thanh tra Sở 

Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện đã tổ chức kiểm tra 1.836 công trình, 

kết quả kiểm tra: 1.356 công trình xây dựng đúng phép, 56 công trình xây dựng 

sai phép, 424 công trình xây dựng không phép; tổng số quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 404 quyết định, số tiền xử phạt 8.091.500.000 đồng; số quyết 

định đã nộp phạt 99 quyết định, số tiền đã nộp phạt 2.137.500.000 đồng; tổng số 

quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 06 quyết định; tổng số quyết 

định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 121 quyết định; 

tổng số quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm 99 quyết 

định, đã thực hiện 02 quyết định và đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế các 

trường hợp còn lại.   

- Công tác xử lý nhà siêu mỏng: 

  Tại thời điểm rà soát năm 2018, trên địa bàn quận Ninh Kiều có 152 

trường hợp cơ sở nhà đất không đủ chuẩn xây dựng (“nhà siêu mỏng”), thực 

hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã có 

lập phương án lộ trình thu hồi các cơ sở nhà đất không đủ chuẩn xây dựng 

(Công văn số 3276/UBND-XDĐT ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhân dân 

quận Ninh Kiều) và Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo thực hiện 

(Công văn số 3491/UBND-KT ngày 17/10/2018).  

Đến nay tại quận Ninh Kiều mới phát sinh thêm 03 trường hợp nhà 

không đủ chuẩn xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đã tiến hành xử 

lý theo quy định pháp luật, cụ thể: 

 02 công trình ở phường Thới Bình thuộc dự án Thi công đường bờ kè 

(đoạn từ cầu Cái Khế đến cầu Nhị Kiều) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

quận Ninh Kiều làm Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ công trình đối với 02 

công trình trên (01 công trình chủ đầu tư đã đóng phạt và đang tự tháo dỡ, 

01 công trình Chủ đầu tư chưa thực hiện đóng phạt và có đơn xin cứu xét, 

cam kết tự tháo dỡ). 

          01 Công trình ở phường An Khánh: Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ công trình. 

Hiện trạng công trình xây dựng tường rào bao quanh bảo vệ ranh đất, không 

xây dựng nhà ở (đã ngưng thi công); Chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ tường 

rào khi cơ quan nhà nước có yêu cầu thu hồi đất để thực hiện  Dự án. 

3.2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên 

địa bàn từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành: 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian qua Sở Xây dựng  

đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện thường 

xuyên kiểm tra theo định kỳ, đột xuất đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư 

trên địa bàn và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện xây dựng theo quy hoạch kiến 

trúc được duyệt, đảm bảo chất lượng, trật tự xây dựng, an toàn lao động vệ sinh 

môi trường tại các dự án, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình. Qua đó, báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần tháo 
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gỡ giải quyết khó khăn của các dự án và đã đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố thu hồi chủ trương những dự án không khả thi và không đảm bảo triển 

khai theo tiến độ đề ra. Hiện nay công việc này Sở Xây dựng vẫn đang tiếp tục 

thực hiện. 

 Căn cứ Công văn số 2589/UBND-XDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2019 về 

việc tham mưu ban hành cơ chế quản lý các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, 

khu tái định cư (đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách). Trong đó, Ủy ban 

nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan 

tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem, xét, ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ đúng theo quy định.   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Sở Xây dựng đã 

phối hợp các Sở ngành quận, huyện xây dựng Quy chế. Trong Quy chế sẽ lồng 

ghép trách nhiệm và phân công cụ thể các Sở ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 

quận, huyện cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, Quy chế đề xuất các giải 

pháp ngăn ngừa tháo gỡ các khó khăn thường gặp của các dự án lần này sẽ được 

làm rõ trong Quy chế, đây vừa là trách nhiệm, quyền hạn làm cơ sở theo dõi phối 

hợp kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Hiện 

nay đã thông qua lần 1 với Ủy ban nhân dân thành phố, dự kiến hoàn thành trong 

năm 2019. 

3.3.Thực hiện tốt công tác hậu kiểm, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng hoàn 

chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đúng quy hoạch xây dựng 

và thiết kế đã phê duyệt để bàn giao cho địa phương quản lý: 

Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công 

thương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc 

chấp hành các quy định pháp luật của các Chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu 

dân cư trên địa bàn thành phố về quy hoạch xây dựng, về quản lý chất lượng xây 

dựng, nghiệm thu và bảo trì đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xây dựng, hạ 

tầng xã hội trước khi bàn giao cho địa phương quản lý đối với 10 dự án 
5
. Qua 

đó, đã có 04 dự án đã được địa phương đồng ý tiếp nhận chuyển giao 
6
. Đồng 

thời, Sở Xây dựng đã lồng ghép nội dung này trong dự thảo Quy chế phối hợp 

và phân công trong công tác quản lý nhà nước đối với các loại dự án nhà ở (khu 

đô thị mới, khu chung cư, khu tái định cư, khu chỉnh trang đô thị…;) trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. 

                                           
5  

Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô – giai đoạn 1, 2 

Khu tái định cư Đại học Y dược, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 

Khu Tái định cư Hưng phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng 

Khu Tái định cư Phú An, phường Phú An, quận Cái Răng 

Khu Tái định cư Tân Phú, phường Tân Phú, quận Cái Răng 

Khu đô thị Trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh, quận Ninh Kiều 

Khu nhà ở CBGV Trường Đại học Cần Thơ 

Khu dân cư Hồng Loan (lô 6a), phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng 

Khu dân cư thuộc dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường số tại thị trấn Cờ Đỏ (CADIF) 

Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng 
6  

Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô – giai đoạn 1 

Khu tái định cư Đại học Y dược, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 

Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng 

Khu Tái định cư Hưng phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng 
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4. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020, 

nhất là đảm bảo nhà ở cho người có thu nhập thấp, lập thủ tục đầu tư xây dựng 

các dự án tái định cư theo đúng trình tự, thủ tục, phục vụ tốt yêu cầu bố trí nền 

tái định cự khi triển khai các dự án trọng điểm của thành phố. Ban hành các quy 

định về xây dựng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các khu dân cư trên địa bàn, nhằm 

đảm bảo chất lượng khi bàn giao về cho địa phương quản lý. Nghiên cứu xây 

dựng Bộ tiêu chí đô thị sinh thái Phong Điền, làm cơ sở để xây dựng và phát 

triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái:  

4.1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020: 

Qua công tác rà soát thường xuyên và có trao đổi cùng Cục Quản lý Nhà và 

Thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã có Công văn số 

845/SXD-QLN ngày 09 tháng 4 năm 2019 gửi Ủy ban nhân dân thành phố xin 

chủ trương điều chỉnh cập nhật và xây dưng chương trình nhà ở cho giai đoạn 

2021-2025 và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương tại 

Công văn số 2356/UBND-XDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2019.   

Hiện Sở Xây dựng đang xúc tiến thực hiện công tác lựa chọn tư vấn trên cơ 

sở có tham vấn về chuyên môn cùng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động 

sản - Bộ Xây dựng để xây dựng chương trình, dự kiến trình thông qua các 

ngành, các cấp theo quy định và sẽ trình thông qua Hội đồng nhân dân thành 

phố trong năm 2020 trước khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đưa vào 

thực hiện.  

4.2. Đảm bảo nhà ở cho người có thu nhập thấp: 

a) Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố đã triển khai thực hiện 05 dự án 

với 1.743 căn hộ, cụ thể như sau: 

- Dự án nhà ở xã hội dành người thu nhập thấp của Công ty Hồng Loan có 

01 dự án 300 căn hộ với tổng diện tích sàn căn hộ 11.446,8m
2
 đã hoàn thành đưa 

vào sử dụng. 

- Dự án nhà ở thương mại giá rẻ có 01 dự án 534 căn với diện tích sàn 

37.380m
2
 dành cho người thu nhập thấp đã hoàn thành đưa vào sử dụng.  

- Dự án nhà ở cho công nhân của Công ty Caseamex có 01 dự án đang triển 

khai gồm 06 block với 490 căn hộ với tổng diện tích sàn căn hộ 20.145m
2
, đáp 

ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng hơn 1.700 người, dự án đạt khoảng 83% trên 

tổng khối lượng của dự án. Hiện đã hoàn thành 02 block với 160 căn hộ.  

Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra xem xét về đối tượng cũng như điều 

kiện được mua và đã công bố 49 hồ sơ/60 hồ sơ mua nhà đủ điều kiện. Tiếp tục 

đang tiến hành phối hợp kiểm tra 22 hồ sơ đăng ký mua theo quy định.  

- Dự án nhà ở xã hội Phước Thới của Công ty TNHH Vũ Thành Dũng có 

232 căn với diện tích sàn khoảng 18.000m
2
. Hiện đang triển khai thi công. 

- Chung cư nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Nam Long - Hồng Phát có 

187 căn với diện tích sàn khoảng 9.640m
2
. Hiện đang triển khai thi công. 
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b) Theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng đã điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở năm 

2018 của cán bộ, công chức, viên chức; người thu nhập thấp, hộ nghèo và hộ cận 

nghèo tại khu vực đô thị; giáo viên, người lao động trong các trường và sinh 

viên; công nhân và người lao động trong ngoài khu công nghiệp; cán bộ, chiến sĩ 

quân đội thì nhu cầu đến năm 2020 là 40.832 người.  

4.3. Lập thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo đúng trình tự, thủ 

tục, phục vụ tốt yêu cầu bố trí nền tái định cư khi triển khai các dự án trọng 

điểm của thành phố: 

Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ 

trương xây dựng 07 dự án khu tái định cư có quy mô khoảng 46,5 ha và giao cho 

Ủy ban nhân dân quận, huyện làm chủ đầu tư. Hiện nay đã có chủ trương đầu tư 

05 dự án quy mô 32,1 ha đáp ứng khoảng 1.741 lô, nền với tổng mức đầu tư 

khoảng 971,4 tỷ đồng (Ninh Kiều 8,98 ha đáp ứng 527 lô, nền với mức đầu tư 

461 tỷ đồng; Bình Thủy 4,93 ha đáp ứng 302 lô, nền với mức đầu tư 104,6 tỷ 

đồng; Cái Răng 10,8 ha đáp ứng 521 lô, nền với mức đầu tư 239,3 tỷ đồng; Thốt 

Nốt 2,5 ha đáp ứng 107 lô, nền với mức đầu tư 39,6 tỷ đồng; Phong Điền 4,89 

ha đáp ứng 284 lô, nền với mức đầu tư 126,9 tỷ đồng).  

4.4. Ban hành các quy định về xây dựng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các 

khu dân cư trên địa bàn, nhằm đảm bảo chất lượng khi bàn giao về cho địa 

phương quản lý: 

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các khu dân cư 

trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đang thực hiện công tác thẩm định thiết kế 

cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng và cấp Giấy phép xây dựng theo Luật 

Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng từ giai đoạn chuẩn 

bị dự án, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công 

trình của dự án vào khai thác sử dụng.  

Nhìn chung, hiện nay các quy định của pháp luật về xây dựng đã ban hành 

đầy đủ, rõ ràng nên không cần thiết phải ban hành quy định về đầu tư xây dựng 

công trình nêu trên. 

4.5. Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đô thị sinh thái Phong Điền, làm cơ 

sở để xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái: 

Thực hiện theo chỉ đạo, Sở Xây dựng đã nghiên cứu và dự thảo xây dựng 

“Bộ tiêu chí đô thị sinh thái Phong Điền”, vì Bộ tiêu chí có liên quan đến nhiều 

lĩnh vực chuyên ngành, đặc biệt việc đánh giá hiện trạng và nhu cầu đáp ứng tại 

địa phương. Theo đó, Sở Xây dựng đã có Công văn số 2581/SXD-QHKT ngày 

20 tháng 9 năm 2019 và Công văn số 2867/SXD-QHKT ngày 11 tháng 10 năm 

2019 gửi các sở, ngành và địa phương có ý kiến đóng góp hoàn thiện Bộ tiêu chí 

đô thị sinh thái Phong Điền.  

Sau khi tổng hợp các ý kiến từ các đơn vị, Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện 

trình Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất bộ tiêu chí sinh thái đô thị Phong 

Điền, làm cơ sở để đánh giá, xác lập các chỉ tiêu cụ thể qua đồ án quy hoạch, thu 

hút các nhà đầu tư quan tâm và đầu tư phát triển trong giai đoạn tới. 
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Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kính trình Ủy ban nhân 

dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố./. 

Nơi nhận:                                                                                         

- Thường trực HĐND thành phố (để báo cáo);  

- Đại biểu HĐND thành phố (để báo cáo); 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTrXD. 
D:/HĐND/Hoa Đăng 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Mai Như Toàn 

GIÁM ĐỐC 
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