
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN PHONG ĐIỀN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

     Số: 1242/BC-UBND                    Phong Điền, ngày 21 tháng 6 năm 2021   

 
 

BÁO CÁO 

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

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 1854/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ 

họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân 

(UBND) huyện Phong Điền báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 47/NQ-

HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố về tiến độ 

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

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

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

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phong Điền. 

3. Quy mô, công suất: 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. Tổng mức đầu tư trước khi điều chỉnh: 126.994.762.862 đồng (theo 

Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố 

về cho chủ trương đầu tư dự án) 

6. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 176.783.425.808 đồng (theo Nghị quyết 

điều chỉnh tổng mức đầu tư số: 38/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND thành phố Cần Thơ). 

Lý do điều chỉnh: Tăng chi phí bồi thường do giá đất tại thời điểm thực hiện 

dự án có sự biến động tăng đột biến làm cho tổng mức đầu tư dự án tăng lên. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUNG DỰ ÁN 

Dự án Khu tái định cư Phong Điền đã được HĐND thành phố cho chủ 

trương đầu tư năm 2019. Trên cơ sở kế hoạch vốn được bố trí cho dự án, UBND 

huyện đã hoàn thành các thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt các bước tiếp 

theo và đã được UBND thành phố phê duyệt cho phép chuẩn bị đầu tư, phê 

duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán.  
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Đến thời điểm này dự án đã hoàn thành các gói thầu ở bước chuẩn bị đầu 

tư và đang trong giai đoạn thực hiện dự án, đã hoàn thành xong thủ tục lựa chọn 

nhà thầu gói thầu xây lắp và giám sát đang trong giai đoạn ký kết hợp đồng với 

nhà thầu, dự kiến khởi công công trình chậm nhất đến ngày 20/6/2021 để tiến 

hành thi công xây lắp. 

Đồng thời, UBND huyện đã trình Sở Xây dựng thẩm định trình UBND 

thành phố điều chỉnh tăng tổng mức đầu trong Quyết định phê duyệt dự án do tăng 

chi phí bồi hoàn theo Nghị quyết của HĐND thành phố đã phê duyệt làm cơ sở để 

giải ngân chi phí bồi hoàn cho người dân, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU VÀ GIẢI PHÓNG 

MẶT BẰNG 

Dự án được UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn 

chuẩn bị cho 05 gói thầu, 13 gói thầu ở giai đoạn thực hiện dự án và tình hình thực 

hiện các gói thầu cụ thể như sau: 

1. Tình hình thực hiện các gói thầu 

a) Gói thầu đã thực hiện hoàn thành: 12 gói thầu. 

* Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 05 gói thầu, gồm: Chi phí lập tổng mặt bằng 

(QHCT TL: 1/500) và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; chi phí khảo sát địa hình 

và cắm mốc; chi phí khảo sát địa chất; chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường; 

chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

* Giai đoạn thực hiện dự án: 07 gói thầu, gồm: Tư vấn lập HS mời thầu 

và đánh giá HS dự thầu thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; tư vấn lập thiết 

kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; thẩm định giá thiết bị; tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công – tổng dự toán; rà phá bom mìn; tư vấn lập HSMT gói thầu xây 

lắp; tư vấn Lập hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát. 

 b) Gói thầu đang trong giai đoạn thực hiện: 03 gói thầu: 

- Thi công xây dựng công trình:  

+ Đã thực hiện xong thủ tục hoàn thiện ký kết hợp đồng. Nhà thầu đang 

làm thủ tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng.  

+ Dự kiến ngày khởi công chậm nhất đến ngày 20/6/2021.  

+ Thời gian thực hiện: 360 ngày. 

 - Giám sát thi công xây dựng: Đã thực hiện xong thủ tục hoàn thiện ký 

kết hợp đồng. 

 - Bảo hiểm công trình: Đang trong quá trình thương thảo để hoàn thiện 

ký kết hợp đồng. 

c) Gói thầu chưa thực hiện: 03 gói thầu: 

 + Cắm mốc nền tái định cư. 

 + Thẩm tra dự toán cắm mốc nền tái định cư. 

 + Thẩm tra an toàn giao thông. 

2. Công tác giải phóng mặt bằng 
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Tổng số hồ sơ ảnh hưởng là 40 hồ sơ (trong đó: 37 hộ ảnh hưởng đất và 

03 hộ xây dựng nhà,vật kiến trúc trên đất người khác). 

a) Các mốc thời gian thực hiện:  

- Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất đã 

kết hợp với các Ban, ngành có liên quan và UBND xã Mỹ Khánh tiến hành họp 

triển khai các Quyết định thực hiện dự án Khu tái định cư Phong Điền. 

-  Ngày 21 tháng 05 năm 2020. Hoàn thành công tác kiểm đếm, đo đạc với 

tổng số hồ sơ ảnh hưởng là 40 hồ sơ. 

- Ngày 13 tháng 02 năm 2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 

311/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và công bố xuống các hộ dân. 

- Đến ngày 26 tháng 11 năm 2020 UBND huyện Phong Điền ban hành 

Quyết định số 3937/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 

cho 9 hộ dân ảnh hưởng dự án với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ cho dân là 

33.232.213.691 đồng. 

- Ngày 28 tháng 12 năm 2020 UBND huyện Phong Điền ban hành Quyết 

định số 4725/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 18 

hộ dân ảnh hưởng dự án với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân là: 

37.917.720.710 đồng. 

- Ngày 05 tháng 4 năm 2021 UBND huyện Phong Điền ban hành Quyết 

định số 915/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 10 hộ 

dân ảnh hưởng dự án với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân là: 

17.022.130.977 đồng. 

b) Tình hình chi tiền bồi thường: 

- Tổng số hồ sơ đã nhận tiền chi bồi hoàn: 13 hồ sơ. 

- Tổng số hồ sơ chưa nhận tiền chi bồi hoàn: 27 hồ sơ. 

- Lý do chưa nhận tiền bồi hoàn: Yêu cầu tăng giá đất bồi thường và được 

mua nền tái định cư, cụ thể như sau: 

+ Đợt 1 đã chi trả cho 09 hộ dân ảnh hưởng với tổng số tiền: 

33.232.213.691 đồng. 

+ Đợt 2 phê duyệt kinh phí bồi thường cho 18 hộ với tổng số tiền phê 

duyệt: 37.917.720.710 đồng. Chi trả cho 01 hộ với số tiền: 795.396.824 đồng 

(còn lại 17 hộ chưa thống nhất nhận tiền). 

+ Đợt 3 phê duyệt kinh phí cho 10 hộ với tổng số tiền phê duyệt: 

17.022.130.977 đồng. Chi trả cho 03 hộ với số tiền: 3.591.468.693 đồng (còn lại 

07 hộ chưa thống nhất nhận tiền). 

+ Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện kết hợp với các ban 

ngành liên quan và UBND xã Mỹ Khánh họp xét pháp lý về đất, nhà, vật kiến 

trúc và hoa màu cho 01 hộ về cơ sở pháp lý chờ họp thông qua Hội đồng. Còn 

lại 02 hộ dân đang hoàn thiện cơ sở pháp lý (ước tính tổng số tiền phê duyệt 03 

hộ là: 11.500.000.0000đ). 

IV. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN DỰ ÁN 
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- Năm 2019: Thành phố phân bổ 800 triệu đồng, đã giải ngân 680 triệu 

đồng (giải ngân không hết vốn do giá gói thầu được cập nhật lại giảm hơn so với 

kế hoạch). 

 - Năm 2020: Thành phố phân bổ 60 tỷ đồng, đã giải ngân 60 tỷ đồng đạt 

tỷ lệ 100% kế hoạch vốn. 

- Năm 2021: Thành phố phân bổ 66,178 tỷ đồng, đã giải ngân 3,876 tỷ 

đồng đạt tỷ lệ 5,85% kế hoạch vốn. 

V. KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn: 

+ Hiện nay dự án đã hoàn thành xong công tác đấu thầu gói thầu xây lắp, 

chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tiến hành thi công, tuy nhiên 

do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên chỉ có thể bàn giao khoản 

30% diện tích cho nhà thầu để thực hiện việc thi công, phần còn lại phải chờ giải 

quyết xong công tác giải phóng mặt bằng mới bàn giao tiếp. Do 30% diện tích 

mặt bằng bàn giao cho nhà thầu nằm rãi rác không liền kề nhau việc triển triển 

khai mặt bằng để thi công của nhà thầu gặp nhiều khó khăn. 

+ Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thành phố cho điều chỉnh tổng mức 

đầu tư do tăng chi phí bồi hoàn, UBND huyện trình Sở Xây dựng thẩm định 

trình UBND thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư trong Quyết định phê duyệt 

dự án, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả nên không có cơ sở để chi tiền bồi 

hoàn cho người dân sau khi người dân thống nhất giá đất cho đợt chi tiếp theo. 

2. Kiến nghị: 

+ Kiến nghị cấp thẩm quyền sớm có giải pháp để giải phóng mặt bằng 

phần diện tích đất còn lại để bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện theo kế 

hoạch đã ký kết với nhà thầu thi công. 

+ Kiến nghị Sở Xây dựng, các sở, ngành có liên quan sớm thẩm định trình 

UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của Quyết định phê 

duyệt dự án làm cơ sở để chi bồi hoàn cho người dân sau khi người dân thống 

nhất giá đất. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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