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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trƣớc kỳ họp thứ 17  

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2020 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 17 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 trên 5.400 cử tri tham 

dự với  hơn 490 lượt ý kiến 2, kiến nghị, phản ánh; Thường trực HĐND thành phố đã 

tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Trung ương gửi đến 

Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ để 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 6 tháng đầu năm; giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; dự 

kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 

2021, đa số cử tri đồng tình với những kết quả thành phố đã đạt được trong 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị thành 

phố tiếp tục quan tâm, sớm đề ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề như: Hỗ trợ 

các tổ chức và cá nhân tháo gỡ khó khăn, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại 

dịch Civid-19, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu; bình ổn giá thị trường, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh,... 

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

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 

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

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

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

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

Số cử tri dự 690 440 657 542 541 686 912 472 468 5.408 

Số ý kiến 48 20 65 37 46 34 125 101 22 498 
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- Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục đề nghị thành phố có biện pháp xử lý dứt 

điểm tình trạng xe ô tô lưu thông, đậu trước cổng trường vào giờ tan học ở một số 

tuyến đường đã có biển cấm xe ô tô theo khung giờ trên địa bàn quận 3. 

- Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố thông tin về số lượng tài sản thu hồi 

được từ công tác chống tham nhũng trong thời gian qua trên địa bàn thành phố để 

người dân biết. 

- Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết biện pháp 

xử lý của thành phố đối với các doanh nghiệp xây dựng không phép trên đường Võ 

Văn Kiệt để hoạt động kinh doanh (đã bị lập biên bản vi phạm hành chính) trong 

thời gian qua. 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ, NGÂN SÁCH 

1. Về bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ 

- Cử tri quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy kiến nghị thành phố xem xét điều 

chỉnh tăng giá bồi thường về đất và tài sản trên đất của các dự án, cụ thể là: Dự án 

kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (bờ 

phải); dự án xây dựng bờ kè Cái Sơn - Mương Khai; dự án Tổ hợp Đại học và công 

viên phần mềm FPT (giai đoạn 2) và thông tin về vị trí bố trí khu tái định cư cho 

các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến 

đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn. 

- Cử tri quận Bình Thủy tiếp tục kiến nghị thành phố chỉ đạo Công ty cổ phần 

bất động sản Cửu Long sớm giao nền tái định cư cho một số hộ dân chưa nhận 

được nền tái định cư trong khu tái định cư Cửu Long (phường Long Hòa); đồng 

thời sớm bố trí nền tái định cư cho các hộ dân chưa nhận được nền tái định cư do bị 

ảnh hưởng của dự án đường nối từ đường Cách mạng tháng Tám đến Đường tỉnh 

918.  

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố xem xét điều chỉnh tăng giá bồi 

thường tại dự án xây dựng Công viên Vĩnh hằng miền Tây (phường Trường Lạc) 

và sớm bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng khu 

công nghiệp Trà Nóc (lô 6A và 6B). 

- Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố chỉ đạo sớm thực hiện công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án xây dựng tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch 

Sỏi và dự án Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Thạnh. 

2. Về công thƣơng 

- Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị Điện lực thành phố tăng cường công tác 

kiểm tra để hạn chế tình trạng ghi sai chỉ số điện kế làm tăng số lượng điện sử dụng 

của người dân. 

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố có biện pháp bình ổn giá bán thịt heo 

ở các chợ truyền thống (vì hiện nay giá bán lẻ thịt heo tại các chợ chênh lệch khá 

nhiều so với giá heo hơi).  

                                            
3
. Nội dung này cử tri quận Ninh Kiều đã phản ánh từ trước và sau kỳ họp thứ 14 nhưng đến nay vẫn chưa được 

giải quyết dứt điểm. 
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2. Về nông nghiệp 

- Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng kè 

chống sạt lở sông Bình Thủy và sông Trà Nóc. 

- Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố chỉ đạo sớm khảo sát, đầu tư nâng 

cấp hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Tân Lộc. 

- Cử tri huyện Thới Lai đề nghị thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng 

thiếu nước sản xuất nông nghiệp tại khu vực xã Tân Thạnh do hệ thống cống trên 

Đường tỉnh 922 nhỏ, không đảm bảo phục vụ nhu cầu về nước trong sản xuất nông 

nghiệp. 

3. Về đăng ký kinh doanh 

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố xem xét, không cấp giấy phép kinh 

doanh đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi (game) bắn cá. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

1. Về giáo dục và đào tạo 

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư, nâng 

cấp cơ sở vật chất Trường THCS và THPT Tân Lộc (điểm B) trên địa bàn phường 

Tân Lộc. 

2. Về văn hóa, thể thao và du lịch 

- Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng các thiết 

chế văn hóa như quảng trường, khu văn hóa,… để phục vụ nhu cầu tinh thần của 

nhân dân. 

- Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố xem xét bổ sung tiểu sử của 

ông Trần Bá Đương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Cần Thơ giai đoạn từ năm 1969 - 1971 

vào ngân hàng tên đường. 

3. Về y tế 

Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. 

4. Về thông tin, truyền thông  

- Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc bó 

gọn cáp (viễn thông, điện, cáp truyền hình) trong các tuyến hẻm trên địa bàn quận. 

- Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố có biện pháp ngăn chặn, xử lý, khắc 

phục tình trạng người dân bị quấy rối bởi các cuộc điện thoại, tin nhắn rác (như 

quảng cáo nhà đất, bán bảo hiểm, làm giả giấy tờ,...). 

5. Về lao động, thƣơng binh và xã hội 

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

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để người dân sớm được nhận tiền hỗ trợ. 
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+ Hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hỗ 

trợ cho các nhóm đối tượng như: Người lao động không có giao kết hợp đồng bị 

mất việc làm; giáo viên, người lao động trong các trường mầm non tư thục, nhóm 

trẻ gia đình, các cơ sở làm đẹp, các cơ sở kinh doanh lĩnh vực văn hóa thể thao,…) 

để thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. 

+ Đồng thời, thông tin về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người 

dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong 

thời gian qua. 

- Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu thành lập Câu 

lạc bộ khởi nghiệp cho thanh niên. 

IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1. Về giao thông 

- Cử tri quận Ninh Kiều: 

+ Phản ánh tình trạng người dân sử dụng lòng đường làm nơi đậu xe ô tô thường 

xuyên ở một số tuyến đường, nhất là một số tuyến đường mới được nâng cấp, mở rộng 

như: Trần Bình Trọng, Trương Định, Lý Chính Thắng,... gây cản trở giao thông, đề 

nghị thành phố chỉ đạo có biện pháp khắc khục. 

+ Đề nghị thành phố có giải pháp để khắc phục tình trạng ngập nước kéo dài 

khi mưa tại một số tuyến đường đang thi công (đường Trần Hoàng Na, đường 

Hoàng Quốc Việt) và hai bên đường dân sinh dưới dốc cầu Quang Trung để đảm bảo 

an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 

- Cử tri quận Bình Thủy đề nghị: 

+ Thành phố sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 91B và khắc 

phục tình trạng ngập nghẹt trên đường Cách mạng tháng Tám từ Km00 đến Km07. 

+ Thành phố khắc phục tình trạng sụp lún, xuống cấp tại mố cầu và mặt cầu 

số 4 (rạch Sáu Lình) trên đường tỉnh 917. 

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố khắc phục tình trạng đọng nước trên 

Đường tỉnh 920B. 

- Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố duy tu, sửa chữa đoạn đường 

gần khu dân cư Trường Hòa trên Đường tỉnh 926 4. 

- Cử tri huyện Thới Lai tiếp tục kiến nghị thành phố lắp đặt đèn chiếu sáng 

trên tuyến Bốn Tổng Một Ngàn (đoạn qua xã Trường Xuân và xã Đông Thuận). 

2. Về tài nguyên và môi trƣờng 

- Cử tri một số quận, huyện kiến nghị thành phố xem xét điều chỉnh giảm mức 

giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính vì mức giá như quy định hiện nay 5 là cao 

so với thu nhập của người dân.  

                                            
4
. Khu vực giáp ranh giữa Trường Long và xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

5
. Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND thành phố Cần Thơ về quy định giá dịch vụ đo 

đạc, lập bản đồ địa chính. 
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- Cử tri quận Cái Răng tiếp tục đề nghị thành phố có biện pháp xử lý đối với 

việc chậm cấp giấy CNQSDĐ cho người dân tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng số 8. 

- Cử tri quận Bình Thủy đề nghị: 

+ Thành phố thông tin cho cử tri biết khu đất do Công ty cổ phần đầu tư và 

Xây dựng 40 trước đây quản lý hiện nay do đơn vị nào quản lý, sử dụng. 

+ Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy thu gom, xử lý nước thải 

sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Thủy. 

- Cử tri quận Bình Thủy và quận Ô Môn phản ánh, một số doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 hoạt động vào buổi tối (khoảng thời gian 

từ 19 giờ trở đi) có mùi hôi rất khó chịu; nhà máy sử dụng trấu làm nhiên liệu đốt, 

bụi tro trấu phát tán trong không khí gây ô nhiễm; nhà máy xử lý nước thải khu 

công nghiệp Trà Nóc thường xuyên bốc mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe của các 

hộ dân sống xung quanh, đề nghị thành phố kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử 

lý triệt để các vấn đề này. 

- Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm lắp đặt hệ 

thống phao giới hạn vùng được phép khai thác cát trên sông Hậu. 

3. Về quy hoạch đô thị 

- Cử tri quận Ninh Kiều: 

+ Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri biết tiến độ thực hiện dự án 

Nhà máy xử lý nước thải (thực hiện từ nguồn vốn của Ngân hàng tái thiết Đức) và thời 

gian nào thực hiện việc nạo vét hồ Xáng Thổi. 

+ Đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết thời gian triển khai thực hiện dự 

án xây dựng bờ kè Cái Sơn - Mương Khai. 

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

thực hiện dự án khu đô thị mới (khu 3 lô 14A) do Công ty cổ phần Phát triển nhà 

Thủ Đức làm chủ đầu tư. 

- Cử tri quận Bình Thủy đề nghị: 

+ Thành phố thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện dự án xây dựng chợ 

tại khu tái định cư Cái Sơn - Hàng Bàng (vì đã nhiều năm không triển khai thực hiện). 

+ Thành phố chỉ đạo rà soát, có biện pháp xử lý đối với các dự án chậm triển 

khai thực hiện ở hai bên đường Võ Văn Kiệt và các dự án trên địa bàn phường 

Long Hòa. 

+ Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, xây dựng khu dân cư thu nhập thấp để 

tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà, ổn định 

cuộc sống. 

- Cử tri quận Ô Môn đề nghị thông tin cho cử tri biết về thời gian triển khai 

thực hiện dự án Công viên Vĩnh hằng miền Tây tại phường Trường Lạc. 

- Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thông tin cho cử tri biết thời gian triển khai 

thực hiện dự án Làng du lịch Mỹ Khánh (giai đoạn 2) và dự án Khu đô thị Mỹ Khánh 

- An Bình. 
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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 17. Thường trực HĐND thành 

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

trực HĐND thành phố chậm nhất vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 (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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