
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1285 /BQLDA-KHTĐ Cần Thơ,  ngày 16 tháng 9 năm 2022 

V/v giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

6 HĐND thành phố. 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ; 

- Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ. 

 

Căn cứ Công văn số 3468/UBND-TH ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Ban QLDA) báo cáo việc  

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

Tại Mục số 6 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng: Cử tri quận Cái Răng, huyện Cờ Đỏ 

phản ánh tình trạng quy hoạch treo, kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi 

của người dân, đề nghị ngành chức năng rà soát giải quyết dứt điểm các dự 

án chậm triển khai theo quy định để đảm bảo quyền lợi và điều kiện sinh hoạt 

cho người dân. 

Ban QLDA được giao làm Chủ đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái 

định dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô – giai đoạn 1 thực hiện trên địa 

bàn phường Hưng Thạnh và phường Hưng Phú, quận Cái Răng. 

Dự án vẫn chưa được thực hiện hoàn thành vì hết thời gian thực hiện dự 

án do còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đo đạc, kiểm đếm, chi trả 

bồi thường, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ tạm cư và công tác tái 

định cư, cụ thể như sau: 

- Về công tác kiểm kê: còn khoảng 29 trường hợp chưa hợp tác trong việc 

kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường. 

- Về công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ: còn 77/636 hộ đã có Quyết định 

phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa đồng ý nhận bồi thường (với 

số tiền khoảng 54,38 tỷ đồng) với lý do: yêu cầu tăng giá bồi thường về đất, nhà, 

công trình, vật kiến trúc. 

- Về công tác bàn giao mặt bằng: đến nay chỉ có 419/705 trường hợp ảnh 

hưởng bàn giao mặt bằng cho dự án, diện tích khoảng 18,67/43,37 ha.  

- Về kinh phí thực hiện: Dự kiến thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ 
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còn lại khoảng 260,967 tỷ đồng.  

Hiện nay, Ban QLDA vẫn đang tiếp tục trình phê duyệt điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án để đảm bảo thời gian thực hiện hoàn thành công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, đảm bảo quyền lợi và điều kiện sinh hoạt 

cho người dân. Rất mong nhận được sự đồng tình, hợp tác từ phía người dân 

trong việc đo đạc, kiểm đếm và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan trong 

suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. 

d) Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh một số dự án, công trình trọng điểm 

của thành phố triển khai thi công còn rất chậm, chưa đạt yêu cầu gây ảnh 

hưởng đến đời sống của người dân, cũng như ảnh hưởng đến việc thu hút 

đầu tư, phát triển hạ tầng và du lịch của thành phố. Đề nghị ngành chức 

năng thành phố tăng cường giám sát, kiểm sát, kịp thời đôn đốc chủ đầu tư và 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình để tạo điểm nhấn 

và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển. 

Dự án Kè sông Cần Thơ (đoạn bến Ninh Kiều – cầu Cái Sơn thuộc quận 

Ninh Kiều và đoạn cầu Quang Trung – cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng): đã 

hoàn thành công trình đưa vào sử dụng gói thầu số 1, số 2. Hiện nay, đang thực 

hiện các thủ tục bàn giao công trình cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tiếp 

nhận, quản lý và khai thác. 

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần 

Thơ (vốn vay AFD): 

- Tình hình thi công trên địa bàn quận Ninh Kiều: 

+ Gói thầu Xây lắp số 1: chiều dài bàn giao mặt bằng tuyến 

1006/1.346m, đạt 74,7% (tương đương 69/132 trường hợp), còn lại 340/1.346m 

(63/132 trường hợp). Giá trị thực hiện được 57,453/142,051 tỷ, đạt 40,4%. 

+ Gói thầu Xây lắp số 2: chiều dài bàn giao mặt bằng tuyến 

841,5/1.364m, đạt 62 % (tương đương 55/95 trường hợp), còn lại 522,5/1.364m 

(40/95 trường hợp). Giá trị thực hiện được 59,149/106,604 tỷ, đạt 55,5%. 

- Khó khăn, vướng mắc:  

* Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: còn 23 trường hợp chưa phê 

duyệt, trong đó: địa bàn quận Ninh Kiều: 22 trường hợp, địa bàn huyện Phong 

Điền: 01 trường hợp. Cụ thể như sau: 

+ Gói thầu số 1: còn lại 11 trường hợp, trong đó 08 trường hợp liên 

quan đến Sở Giao thông vận tải khi thực hiện dự án mở rộng Đường tỉnh 923; 

03 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng phê duyệt. 

+ Gói thầu số 2: Còn lại 12 trường hợp chưa phê duyệt. Trong đó, địa 

bàn quận Ninh Kiều là 11 trường hợp (có 08 trường hợp ảnh hưởng cả nhà, vật 

kiến trúc và máy móc, thiết bị; 01 trường hợp ảnh hưởng nhà, vật kiến trúc và 02 

trường hợp ảnh hưởng máy móc, thiết bị), địa bàn huyện Phong Điền là 01 

trường hợp (Bảng địa giới hành chính huyện), đã kiểm kê nhưng chưa thông qua 

Hội đồng. Bên cạnh đó, còn một số vướng mắc đối với công tác kiểm định nhà 
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xưởng, vật kiến trúc, máy móc thiết bị. 

* Công tác thi công: do công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư gặp 

nhiều khó khăn vướng mắc như trên nên người dân chưa di dời để bàn giao mặt 

bằng cho dự án, mặt bằng bàn giao còn chưa liên tục nên ảnh hưởng lớn đến tiến 

độ thi công. 

Tại Mục số 12 

 Cử tri huyện Phong Điền phản ánh dự án kè thích ứng biến đổi khí 

hậu đoạn Ba Láng – Bà Hiệp khởi công đã lâu, thi công rất chậm, gây khó 

khăn cho việc đi lại của Nhân dân nơi đây, đề nghị Chủ đầu tư có biện pháp 

đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch để việc 

đi lại của Nhân dân được thuận lợi. 

Đoạn kè Ba Láng – Bà Hiệp thuộc gói thầu Xây lắp số 4, dự án Kè bờ 

sông Cần Thơ – Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, giá trị khối lượng 

công việc thực hiện được 132,717/148,277 tỷ đồng (đạt 90% giá trị hợp đồng). 

Để sớm hoàn thành công trình theo đúng cam kết của Ủy ban nhân dân thành 

phố với Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Pháp và để giải quyết kiến nghị của 

cử tri huyện Phong Điền, Ban QLDA đã có Công văn số 1190/BQLDA-KT 

ngày 06/9/2022 gửi các Nhà thầu thi công về việc đẩy nhanh tiến độ thi công 

hoàn thành công trình. 

Hiện nay, Ban QLDA đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đề nghị các Nhà 

thầu tăng cường nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ, tập trung 

triển khai thi công hoàn thành các khối lượng còn lại của gói thầu trước ngày 

31/10/2022 theo đúng Hợp đồng đã ký. 

Trên đây là báo cáo của Ban QLDA về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố, kính gửi đến Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thành phố./. 

Công văn này thay thế Công văn số 1277/BQLDA-KHTĐ ngày 

14/9/2022 của Ban QLDA. 

(Đính kèm: Công văn số 1190/BQLDA-KT ngày 06/9/2022 của Ban 

QLDA.) 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên;      

- Phòng Tổng hợp - VP UBND TP.Cần Thơ;  

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VP, KH-TĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Minh Cường 
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