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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/7/2020  

của Hội đồng nhân dân thành phố 
 

   

  Kính gửi: 

      - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

      - Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3309/UBND-TH ngày 29 tháng 10 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương thực hiện các nội dung 

trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ủy 

ban nhân dân huyện Phong Điền báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

18/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND thành phố nội dung về tình hình thực 

hiện dự án Khu tái định cư Phong Điền như sau: 

1. Tên dự án: Khu tái định cư Phong Điền. 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. 

3. Diện tích khu đất: 48.967m2 với số nền tái định cư là 284 nền. 

4. Địa điểm dự án: xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. 

5. Tình hình chuẩn bị thực hiện dự án và giải ngân vốn: 

a) Công tác lập thẩm định và phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Năm 2019: Dự án Khu tái định cư Phong Điền sau khi được Hội đồng 

nhân dân thành phố cho chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số:16/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 7 năm 2019 và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 

năm 2019. 

- Đầu năm 2020: Căn cứ vào kế hoạch vốn được Ủy ban nhân dân thành 

phố phân bổ 60 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân huyện tiến hành lập tờ trình xin phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo các hình thức và thời gian tổ 

chức đúng theo quy định và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại 

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020. 

- Đến thời điểm hiện nay:  

+ Dự án Khu tái định cư Phong Điền đã được Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán tại Quyết định số 

2105/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020. 



+ Bên cạnh đó, do có biến động lớn về giá đất của dự án nên Ủy ban nhân 

dân huyện Phong Điền đã lập các thủ tục cần thiết và đã trình Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định trình cấp thẩm quyền xem xét cho điều chỉnh chủ trương đầu 

tư do tăng chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư của dự án. 

b) Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư: 

Đã hoàn thành công tác đoạn đo đạc, kiểm kê và được Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn cách tính giá cây trồng để áp dụng bồi thường, 

dự kiến cuối tháng 12 năm 2020 sẽ giải ngân hết số tiền giải phóng mặt bằng của 

dự án (đã phân bổ 60 tỷ đồng). 

c) Tình hình giải ngân: 

+ Năm 2019: thành phố phân bổ 800 triệu đồng để thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư đã giải ngân 100% kế hoạch vốn. 

+ Năm 2020: thành phố phân bổ 60 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư, đã giải ngân 1.214.547.000 đồng, dự kiến quý 

IV/2020 giải ngân 100% kế hoạch vốn. 

6. Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị: 

a) Thuận lợi: 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân thành phố, các sở, ngành thành phố đã giúp cho dự án được tiến hành 

thuận lợi trong công tác thẩm định, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân thành phố 

phê duyệt các bước của dự án, góp phần triển khai thực hiện dự án đúng theo kế 

hoạch đã đề ra. 

b) Khó khăn: 

- Về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhìn chung mất 

nhiều thời gian và thủ tục, việc giải ngân vốn dự kiến đến 31/10/2020 sẽ giải 

ngân 100% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, theo nội dung tại Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ ban hành thì phần đơn giá cây trồng không được đề cập trong quyết 

định nên không thể hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất. Đối với công trình Khu tái định cư Phong Điền đang triển 

khai thu hồi đất chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, trồng nhiều loại cây có giá trị 

cao nên việc không có đơn giá cây trồng để áp giá bồi thường cho các hộ thì việc 

thực hiện công tác thu hồi đất không thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra và 

không thể giải ngân hết nguồn vốn được bố trí, vấn đề này Ủy ban nhân dân 

huyện Phong Điền đã có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ 

trình số 1346/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc xin bổ sung đơn giá 

cây trồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất. 

- Năm 2020 dự án Khu tái định cư Phong Điền được thành phố phân bổ 60 

tỷ đồng, với nguồn vốn trên thì không đủ để chi trả công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, không còn vốn để triển khai các bước tiếp theo. Theo kế hoạch 



được phê duyệt thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý III năm 2020. Tuy 

nhiên, điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo theo quy định tại 

điểm d, điểm e, khoản 1, Điều 7 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 

tháng 11 năm 2013. 

c) Kiến nghị: 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã hoàn thiện các ý kiến 

đóng góp của sở, ngành kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trình Hội 

đồng nhân dân thành phố cho điều chỉnh chủ trương đầu tư để đẩy nhanh tiến độ 

triển thực hiện dự án, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu 

cấp bách về tái định cư hiện nay.  

Do đây là dự án trọng điểm của địa phương giải quyết nhu cầu tái định cư 

cho hộ dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các 

dự án trên địa bàn huyện; chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ thiên 

tai, tiết kiệm khoản chi phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư cho 

người bị thu hồi đất do thiếu quỹ nền tái định cư. Kính trình cấp thẩm quyền 

xem xét chấp thuận. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 của HĐND thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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