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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn  

tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ  

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và 

trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Thực hiện Công văn số 476/UBND-TH ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân công chuẩn bị nội dung trình HĐND 

thành phố tại kỳ họp giữa năm 2021, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về lĩnh vực Xây dựng 

Thực hiện xây dựng khu tái định cư theo kế hoạch, đã khởi công mới 01 công 

trình Khu tái định cư Bình Thủy - Khu 1 (phường Long Hòa, Bình Thủy, Trà An), 

đảm bảo kế hoạch đề ra.  

Công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trong kế 

hoạch vốn năm 2021 gồm 02 công trình là công trình Nâng cấp, mở rộng đường 

Nguyễn Thông và công trình Trường Mầm non Long Hòa 2. Số hộ được phê duyệt 

kinh phí bồi thường là 04 hộ, kinh phí 3.108,768 triệu đồng; Số hộ, tổ chức nhận bồi 

thường là 29 hộ và 01 tổ chức, kinh phí 4.951,930 triệu đồng. UBND quận tập trung 

chỉ đạo thực hiện bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng các công trình trong 

kế hoạch
1
. Ngoài ra, quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án của 

thành phố, các nhà đầu tư tiến hành thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 

địa bàn như: đường Vành Đai Sân Bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến 

Quốc lộ 91B (giai đoạn 1), đường nối Cách mạng Tháng tám đến đường Tỉnh 918, 

Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (diện tích 35ha), Khu đô thị mới Cồn Khương, Khu 

đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4, khu 9), Kè chống sạt lở chợ Rạch 

Cam; Kè rạch Cái Sơn - Mương Khai, Cụm Công nghiệp Bình Thủy. 

Công tác quản lý quy hoạch tiếp tục được thực hiện tốt, hiện quận có 26 đồ án 

quy hoạch
2
. Quận đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đồ án quy 

                                         
1 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông, Huỳnh Phan Hộ, GPMB; CSHT Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận, 

Khu tái định cư Bình Thủy- Khu 1. 
2 Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã phê duyệt 01 quy hoạch tỷ lệ 1/5.000; thu hồi 05 quy hoạch 1/2.000. Đến 

nay quận có 26 đồ án quy hoạch gồm: 01 quy hoạch 1/2000 và 24 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 01 quy hoạch 1/5.000. 
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hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 và trình UBND thành phố xem xét chấp thuận chủ trương 

lập Quy chế quản lý kiến trúc theo Đồ án quy hoạch được duyệt. 

Công tác kiểm tra trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên và xử lý theo 

quy định. 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 575 hồ sơ, thuận cấp 416 hồ sơ cấp phép 

xây dựng. Kiểm tra 321 trường hợp (giảm 137 trường hợp so với cùng kỳ); phát 

hiện 70 trường hợp sai phép, không phép (giảm 41 trường hợp so với cùng kỳ), ban 

hành 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Lĩnh vực Công thương 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần Đông 

Nam Á - Việt Nam thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Bình Thủy, đến nay đã công 

bố chủ trương quy hoạch dự án (giai đoạn 1)
3
; khảo sát vị trí đấu nối nguồn cấp 

điện cho dự án từ lưới điện Quốc gia; hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa và thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

của Dự án.  

Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị chuyên ngành thực hiện công tác 

thi công đầu tư xây dựng lưới điện và hệ thống nước sạch cung cấp cho người dân 

trên địa bàn quận, góp phần đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2021
4
.  

3. Lĩnh vực Giao thông Vận tải 

Hoàn thành đưa vào sử dụng 01 công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

từ chợ Miễu Ông - cầu Ba Cao, phường Long Tuyền. Khởi công mới 03 công 

trình: Nâng cấp, mở rộng Hẻm 12-12B đường Nguyễn Truyền Thanh; Nâng cấp, 

mở rộng  tuyến đường từ cầu Ông Chiếu-Trường tiểu học Long Hòa 3; Nâng cấp, 

mở rộng Trường Tiểu học Bình Thủy. UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị 

quận phối hợp với các địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra để đưa vào 

dự toán thực hiện duy tu, dặm vá, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp bằng 

nguồn vốn sự nghiệp giao thông hằng năm. 

4. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, đã xây dựng và triển 

khai kế hoạch kiểm tra môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn quận năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, đã kiểm tra môi trường tại 10 

cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó đã nhắc nhở 02 trường hợp, xử lý vi phạm 

hành chính 08 trường hợp, thu nộp ngân sách với số tiền 171,8 triệu đồng; cấp 

06 giấy xác nhận bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Thực hiện công tác thu gom rác, duy tu cây xanh, tổng vệ sinh, trang trí 

đường phố trên địa bàn quận, tổ chức ra quân lập lại trật tự lòng lề đường tại một 

                                         
3
 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND thành phố và Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 

18/09/2020 của UBND quận Bình Thủy về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công 

nghiệp Bình Thủy. 
4 6 tháng đầu năm, số hộ sử dụng từ điện kế điện lực đạt 100% (tăng 0,11% so với cùng kỳ); tỷ lệ hộ dân sử dụng 

nước sạch đạt 96,03% (tăng 3,18% so với cùng kỳ, tương đương giải quyết được 1.359 hộ có nước sạch sử dụng). 
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số tuyến đường trọng điểm; làm việc với đơn vị thu gom rác để chấn chỉnh công 

tác thu gom rác trên địa bàn quận.  

5. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, quận không có sản phẩm nông nghiệp đăng ký 

chỉ dẫn địa lý. 

6. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa 

mới đối với lớp 1 và việc chuẩn bị các điều kiện cho việc tiếp tục thực hiện lộ trình 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện chương trình giáo dục theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện đổi mới 

phương pháp dạy học. 100% các trường tiểu học trên địa bàn quận đã thực hiện 

xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, có bổ sung các nội dung phù hợp thực tế 

của địa phương, đơn vị. Kế hoạch giáo dục nhà trường của các đơn vị đảm bảo tính 

thống nhất giữa kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với 

lớp 1 và kế hoạch dạy học các lớp 2,3,4,5 Chương trình hiện hành (theo Quyết 

định số 16/2006/QĐ-BGDĐT), phải tích hợp lồng ghép các nội dung dạy học với 

các hoạt động trải nghiệm khác để tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 

đảm bảo mục tiêu về hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.  

7. Lĩnh vực Y tế 

Trung tâm Y tế quận đảm nhận chức năng nhiệm vụ là bệnh viện đa khoa 

hạng III. Chức năng nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa hạng III  được quy định tại 

mục 4, phần 1 quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định 1895/1997/QĐ-

BYT cụ thể: Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và 

các trường hợp cấp cứu ngoại khoa; Tổ chức chuyển tuyến khi vượt khả năng của 

bệnh viện. 

 Hiện tại Trung tâm được Sở Y tế thành phố Cần Thơ giao 73 biên chế  tuy 

nhiên qua 06 tháng đầu năm 2021 có biến động về nhân sự, giảm 04 so với đầu 

năm 2021. Ban Giám đốc cũng như đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm luôn quan tâm 

công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, định kỳ hàng năm Trung tâm đã 

chủ động đưa bác sỹ đi tham gia các khóa đào tạo sau đại học, các khóa tập huấn 

ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ dù tình hình nhân 

lực rất khó khăn, đặc biệt trong tình hình dịch Covid -19 hiện nay đang diễn biến 

hết sức phức tạp, Trung tâm phải huy động tất cả nhân lực của Trung tâm và tuyến 

phường để thực hiện nhiệm vụ. 

8. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển du lịch của quận và ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban chỉ đạo; tiếp tục thu thập thông tin, hình ảnh các điểm du lịch để 

thực hiện Sổ tay Du lịch Bình Thủy, thông tin số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ 

thông tin và tiếp nhận phản ánh du lịch; tuyên truyền cơ sở lưu trú du lịch việc chủ 

động đăng ký và đánh giá an toàn Covid-19 bằng hình thức trực tuyến; cập nhật 

hình ảnh, tin bài mới trên Chuyên mục Du lịch, Cổng Thông tin điện tử quận. Đến 
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nay, các điểm di tích và du lịch trên địa bàn quận đón 35.546 lượt khách, trong đó 

có 03 lượt khách nước ngoài; doanh thu đạt 673 triệu đồng (giảm 102.568 lượt 

khách và giảm 1,882 tỷ đồng doanh thu so với cùng kỳ). 

Trên địa bàn quận có 46/46 khu vực đạt “Khu vực văn hóa” năm 2020. Hầu 

hết các thiết chế đều được đầu tư khang trang, kiên cố, bố trí trang thiết bị đầy đủ, 

đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, phục vụ tốt cho việc tổ chức thực hiện những chủ 

trương, chính sách văn hóa lớn của Đảng và Nhà nước; tạo điều kiện cho mọi tầng 

lớp nhân dân hưởng thụ văn hóa - thể thao. 

9. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thực hiện công tác đào tạo nghề: Tư vấn việc làm và học nghề cho 135 quân 

nhân xuất ngũ trở về địa phương đợt I năm 2021; giải quyết việc làm cho 1.567 lao 

động, đạt 62,68% kế hoạch. 

10. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

Việc tích hợp thủ tục hành chính cấp quận trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

là 34 thủ tục (24 thủ tục mức độ 3 và 10 thủ tục mức độ 4), đạt tỷ lệ 13,65% trên 

tổng số thủ tục hành chính hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của quận. Số thủ 

tục hành chính mức độ 3, 4 cấp phường được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia là 33 thủ tục (22 thủ tục mức độ 3 và 11 thủ tục mức độ 4), đạt tỷ lệ 

23,24% trên tổng số thủ tục hành chính hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 

phường. 

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 với kết quả trong 6 

tháng đầu năm 2021 toàn quận đã tiếp nhận 1.004 hồ sơ trực tuyến
5
/tổng 4.325 hồ 

sơ đã nhận, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh toàn quận đạt 23,14% tăng 10,55% so 

với tỷ lệ năm 2020 (200 hồ sơ, tỷ lệ 12,59%), 8 phường có phát sinh hồ sơ trực 

tuyến mức độ 3 từ 5 đến 8 thủ tục hành chính tăng 4 phường so với năm 2020. 

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp quận phát sinh hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3 có 17 thủ tục, mức độ 4 có 1 thủ tục. 

11. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

Ủy ban nhân dân quận đã tiếp nhận 04 dự án thực hiện trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn quận, hiện đang thực hiện các thủ tục theo quy định về quản lý 

và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quận sử dụng ngân sách Nhà 

nước theo quy định
6
. 

II.  NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

                                         
5 Hồ sơ trực tuyến mức độ 3 có 1.003/4.323 hồ sơ tỷ lệ 23,20%; hồ sơ trực tuyến mức độ 4 có 01/02 hồ sơ tỷ lệ 50% 

(số liệu cập nhật đến ngày 28/6/2021) 
6 Các dự án Khoa học công nghệ: Xây dựng các mô hình sản xuất và chế biến các sản phẩm từ một số loài cây dược 

liệu: khổ qua rừng (Momordica charantia), đậu biếc (Clitoria ternatea) và bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.) ở Quận 
Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ; Xây dựng mô hình nuôi cua đồng thương phẩm năng xuất cao tại Quận Binh Thủy, 

Thành phố Cần Thơ; Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc bươu đen (pila polita); Xây dựng 

mô hình trồng cây dược liệu đáp ứng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp sạch và nhu cầu của thị trường trong định 

hướng phát triển bền vững nông nghiệp đô thị tại Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ. 
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Sau khi được triển khai văn bản về chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND 

thành phố, UBND quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, lồng ghép 

các nội dung chất vấn vào nội dung chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương từ đó hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Tình hình 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn quận tuy gặp nhiều khó khăn, 

thách thức nhưng vẫn được duy trì ổn định các hoạt động, nhiệm vụ được giao. 

2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế:  

Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là du lịch sụt giảm do ảnh hưởng của dịch 

Covid -19; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất 

đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị chưa chặt chẽ. Vệ sinh môi trường từng lúc, từng 

nơi chưa được thực hiện tốt. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch tạm dừng hoạt động trong thời gian dài. Từ đó, số 

lượng khách tham quan giảm ảnh hưởng đến doanh thu của các doanh nghiệp và 

hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất 

vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016-2021./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố;  
- VP ĐBQH và HĐND thành phố; 

- Thường trực HĐND quận; 

- Thường trực UBND quận (1A); 
- Lưu: VT, Tran.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Bình 
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