
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 153/BC-UBND Cần Thơ,  ngày 03 tháng 7 năm 2018  

   BÁO CÁO  

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau  

kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

(Thay thế Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018  

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân1 thành phố Cần Thơ khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận 73 ý kiến, 

kiến nghị cử tri đóng góp về công tác chỉ đạo, điều hành, giải pháp thực hiện  

mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, UBND thành phố 

đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiêm 

túc tiếp thu, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản đến Thường trực 

HĐND thành phố để thông tin đến cử tri thành phố. Đến nay, các sở, ban ngành 

và UBND quận, huyện đã nghiên cứu, tiếp thu và trả lời 73/73 ý kiến, kiến nghị 

của cử tri đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 50 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã các cơ 

quan, đơn vị đã giải quyết và thông tin giải trình (chiếm tỷ lệ 68,49%); 20 ý kiến, 

kiến nghị đã được các sở ngành tiếp thu, giải quyết trong thời gian tới (chiếm tỷ 

lệ 27,40%); 03 ý kiến, kiến nghị, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu biện 

pháp giải quyết (chiếm tỷ lệ 4,11%). Tại kỳ họp này, UBND thành phố báo cáo 

tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7 

HĐND thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau: 

A. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT HOẶC 

GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN ĐẾN CỬ TRI 

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 

1. Về việc xử lý vụ việc tranh chấp đất đai giữa người dân và Nông 

trường Sông Hậu: 

Theo báo cáo UBND quận Ô Môn, vụ việc tranh chấp đất đai xảy ra giữa 

gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc ngụ tại khu vực Tràng Thọ A, phường Trung 

Nhứt, quận Thốt Nốt với Nông trường Sông Hậu như sau: ông Nguyễn Văn Ngọc 

cùng gia đình đã ngang nhiên vào khu đất sản xuất của Nông trường Sông Hậu 

quản lý thuộc khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn và có hành 

vi chiếm giữ và sử dụng trái phép 01 căn phòng (khoảng 25 m2) nhà công vụ của 

Nông trường. 

Để giải quyết vụ việc này, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tiến hành 

vận động, giáo dục, phân tích hành vi sai trái của ông Ngọc và các thành viên gia 

đình, đồng thời, yêu cầu ông Ngọc dọn hết đồ đạc, lúa giống ra khỏi khu vực đất 

của Nông trường Sông Hậu. Qua vận động, đấu tranh kiên quyết, vụ việc đã được 

giải quyết, ông Ngọc và các thành viên của gia đình đã rời khỏi Nông trường. 

                                           
1 Hội đồng nhân dân: HĐND 

  Ủy ban nhân dân: UBND 
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2. Về nâng mức bồi dưỡng cho lực lượng tuần tra canh gác từ 20.000 

đồng lên 30.000 đồng/người/đêm: 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, cuối năm 2017, UBND thành phố đã trình 

HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2018, 

trong đó đã nâng mức bồi dưỡng cho lực lượng tuần tra canh gác từ 20.000 đồng 

lên 30.000 đồng/người/đêm. Hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện. 

3. Công tác tuần tra canh gác, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an 

ninh trật tự trong dịp tết Nguyên Đán 2018: 

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 

2018 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố và 

các địa phương chủ động triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, kịp thời 

phát hiện, vô hiệu hóa và ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống 

phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, 

trụ sở các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các sự kiện văn hóa, xã hội và các địa 

điểm vui chơi, giải trí công cộng tập trung đông người; chủ động triển khai các 

phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu Công nghiệp và 03 Trạm thu phí 

BOT không để xảy ra ùn tắc giao thông, gây rối an ninh trật tự, cụ thể: 

Công an thành phố đã thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp các 

loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2018; trong 07 ngày Tết, lực lượng Công an 

thành phố đã tổ chức 1.207 cuộc tuần tra kiểm soát khép kín trên toàn địa bàn; 

nhắc nhở, giải tán 1.159 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng và 

530 điểm đánh bạc nhỏ, lẻ; triệt phá 11 vụ với 53 đối tượng đánh bài, đá gà ăn 

tiền; bắt 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và 01 đối tượng có lệnh truy 

nã; phát hiện, xử lý 01 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn quận 

Thốt Nốt, thu giữ 45 viên pháo nổ, có trọng lượng 1,4 kg.   

Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông, có phương án phân luồng, phân tuyến giao thông, không để xảy ra ùn tắc 

giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tai nạn giao thông trong 07 ngày 

Tết Nguyên đán năm 2018 được kéo giảm, chỉ xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông 

trên địa bàn quận Cái Răng làm chết 01 người, giảm 03 vụ so với Tết Nguyên 

đán năm 2017. 

Duy trì tổ chức tốt công tác tuần tra phối hợp từ 22 giờ đêm đến sáng giữa 

các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động, Cảnh 

sát Trật tự, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; qua 

đó phát hiện, bắt hơn 283 vụ vi phạm pháp luật, trong đó trên 153 trường hợp vi 

phạm pháp luật hình sự (trộm cắp, mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, 

vận chuyển hàng cấm…); bắt 05 vụ, 200 đối tượng có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua 

xe trái phép và 01 vụ, 01 đối tượng cướp xe taxi… Qua đó, tình hình trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn và tại các điểm lễ hội, các sự kiện, điểm vui chơi giải trí 

và các điểm du lịch được đảm bảo, không để xảy ra trộm cắp, cướp giật,… 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Công an thành phố cùng các       

cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền 
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nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác tuần tra, công tác quản lý 

nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động vi 

phạm pháp luật. 

4. Về trang bị hệ thống camera giám sát để kịp thời xử phạt các hành 

vi vi phạm về an toàn giao thông; lắp đặt hệ thống camera an ninh trên đoạn 

đường từ cầu Bà Bộ đến cầu Bình Thủy 3, Quốc lộ 91B: 

Hiện nay, Công an thành phố đang quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống 

camera quan sát giao thông và hệ thống camera quan sát an ninh trên địa bàn 

thành phố với 80 đầu mối, trong đó có 50 camera quan sát giao thông được đặt 

tại các tuyến đường trọng điểm. Hệ thống camera này đã phát huy hiệu quả cao 

trong giám sát lưu thông trên đường phố, giúp lực lượng Cảnh sát giao thông 

phát hiện kịp thời nhiều trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm về quá tốc 

độ quy định, chạy sai phần đường, làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu2. 

Bên cạnh đó, hệ thống camera cũng đã ghi lại nhiều thông tin phục vụ cho công 

tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản 

trên đường phố, phục vụ tốt cho công tác bảo vệ ANTT. 

Ngoài ra, Công an thành phố đã xây dựng, triển khai hiệu quả mô hình 

“Camera phòng, chống tội phạm” để phục vụ thu thập hình ảnh, thủ đoạn, hành 

vi phạm tội khi có sự việc xảy ra, có thể trích xuất hình ảnh, truy tìm đối tượng;         

đến nay, đã vận động xã hội hóa lắp đặt được 587 đầu Camera trên các tuyến 

đường của thành phố. 

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai Dự án “Hệ thống 

giám sát giao thông, cưỡng chế và xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn giao 

thông bằng hình ảnh” với 173 đầu camera trên địa bàn thành phố (trong đó có 

tuyến Quốc lộ 91B); chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nhân rộng 

mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” để phát huy hiệu quả trong công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

5. Công tác giám sát đối với các phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 

đảm bảo các phường sau khi được công nhận thì tiếp tục nâng chất các tiêu 

chí mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống của nhân dân: 

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Xây dựng nếp số văn hóa, văn 

minh đô thị”, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm 

tra thực tế, đánh giá kết quả xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; ngoài 

ra, định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm, Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức kiểm 

tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô 

thị”, để xếp loại theo 04 mức (tốt, khá, trung bình, yếu) đối với các xã, phường, 

thị trấn đã đạt danh hiệu để làm cơ sở cho việc xét công nhận lại. 

                                           
2 Từ khi lắp đặt hệ thống camera giao thông, đến nay đã phát hiện trên 26.000 trường hợp vi phạm, xử lý trên 7.000     

trường hợp. 
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Qua kiểm tra, giám sát, các “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” luôn quan 

tâm nâng chất kết quả thực hiện nội dung tiêu chuẩn, giữ vững danh hiệu đạt 

được, phấn đấu được xếp loại tốt hàng năm. Trong đó nổi bật là công tác an sinh 

xã hội được quan tâm; thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở được đầu tư, nâng cấp; 

phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được củng cố, phát triển,…  

góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ 

tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo hướng nâng cao 

chất lượng danh hiệu; đưa ra nội dung tiêu chuẩn cụ thể, thiết thực, phù hợp với 

đặc điểm, tình hình phát triển của địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của 

hệ thống chính trị ở cơ sở và sự tham gia, hưởng ứng của người dân; tăng cường 

giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa 

- văn minh đô thị” trên địa bàn xã, phường, thị trấn; việc xét công nhận “Người 

tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Khu vực, Ấp văn hóa”; biểu dương, khen 

thưởng kịp thời cá nhân, gia đình và tập thể điển hình tiên tiến, có thành tích xuất 

sắc trong xây dựng, nâng chất “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

6. Công tác giám sát đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo 

các xã sau khi được công nhận thì tiếp tục nâng chất các tiêu chí mang lại 

hiệu quả thiết thực cho đời sống của nhân dân: 

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ 

chức đoàn thể không ngừng nỗ lực duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng đối 

với các tiêu chí đã đạt được về xã đạt nông thôn mới, theo phương châm “Không 

phải đạt chuẩn là kết thúc, là tự bằng lòng, mà các cấp ủy xã, huyện, thành phố 

đã chỉ đạo chính quyền thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là 

những tiêu chí có khả năng biến động và kém bền vững như: thu nhập bình quân 

đầu người, môi trường, bảo hiểm y tế, cơ sở vật văn hóa, an ninh trật tự…”. 

Trong đó, luôn chú trọng tiêu chí nâng cao thu nhập bình quân đầu người; đồng 

thời, quan tâm đến chính sách khen thưởng cho những cá nhân và tập thể có công 

đóng góp lớn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thêm vào đó, hàng năm 

Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

thành phố có kế hoạch tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế, đánh giá lại các xã đạt 

chuẩn và chưa đạt chuẩn nông thôn mới để thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ các xã 

kịp thời tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới đạt 

hiệu quả, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

7. Thông tin về kế hoạch, lộ trình tinh giản biên chế của thành phố 

theo chủ trương của Trung ương: 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của ban Chấp hành Trung ương và 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành Kế 

hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/8/2016 về tổ chức thực hiện Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên 
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chế; theo thẩm định của Bộ Nội vụ, giai đoạn từ năm 2018 - 2021, mỗi năm thành 

phố phải thực hiện cắt giảm khoảng 515 biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập 

và 38 biên chế công chức hành chính.  

8. Thông tin về việc không gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với 

các trường hợp đã bị trả về nhiều lần do không đảm bảo tiêu chuẩn           

sức khỏe: 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Thông tư số 140/2015/TT-BQP 

ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng và Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-

BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định những 

trường hợp thanh niên đã bị trả về do không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo 

quy định, nếu không gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tiếp tục phải được Hội 

đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự kết luận thanh niên không đủ sức khỏe về 

thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý trong danh mục các bệnh miễn đăng ký 

nghĩa vụ quân sự. 

Các trường hợp thanh niên có loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong 03 năm 

liền với lý do mắc bệnh lý khác, thì Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

của các quận, huyện phải hoàn chỉnh hồ sơ sức khỏe của thanh niên gửi về Hội 

đồng giám định y khoa và có kết luận sức khỏe cho thanh niên đủ điều kiện miễn 

nghĩa vụ quân sự. 

9. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông: 

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo Công an thành 

phố cùng với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các tầng lớp 

Nhân dân. Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức mang lại hiệu quả cao 

như: tuyên truyền lưu động; trưng bày panô, áp phích; trực tiếp tuyên truyền pháp 

luật về giao thông; vận động ký cam kết chấp hành trật tự an toàn giao thông3; 

thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông thông qua xây dựng các mô hình nhân dân tự quản trong phong trào toàn 

dân bảo vệ An ninh tổ quốc trên các tuyến giao thông. Tiếp tục xây dựng và duy 

                                           
3 - Đường bộ: Công an thành phố đã thực hiện 576 cuộc tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm 

pháp luật về an toàn giao thông tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các khu đông dân cư… có trên 203 ngàn lượt người 

tham dự; phát 15.322 tờ rơi, 2.337 quyển luật, cẩm nang tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, 295 mũ bảo hiểm, phụ 

huynh học sinh đã ký 1.390 tờ cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Tổ chức tuyên truyền tại nơi tiếp công dân 

bằng phương tiện truyền hình, phát các phóng sự về tai nạn giao thông, các quy định về an toàn giao thông đường bộ, được 561 

cuộc có khoảng hơn 51.222 lượt người nghe. Xây dựng 14 phóng sự “Vô lăng biết luật”; tổ chức tuyên truyền cho 360 người là 

lái xe taxi, vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn quận Ninh Kiều, cho viết 360 cam kết không vi phạm các quy định về trật 

tự an toàn giao thông đường bộ, phát 420 cuốn tài liệu về Luật giao thông đường bộ, Luật xử lý vi phạm hành chính và 60 tờ 

rơi tuyên truyền về tốc độ (theo quy định tại Thông tư 91);… 

- Đường thủy: Xây dựng 46 phóng sự, hơn 31 tin, bài phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên 

tuyến đường thủy, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hoạt động của chủ phương tiện tàu du lịch, du thuyền, tình hình 

hoạt động của các chợ nổi, khai thác cát sỏi, các mô hình dân vận khéo... Tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa và 

các văn bản liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, có 17.589 lượt người tham gia giao thông thủy tham dự, tuyên truyền 

tại 08 điểm trường, với 1.745 lượt thầy cô và học sinh đi học bằng phương tiện thủy, cấp 1.718 tờ bướm, tờ rơi; tổ chức cho 

12.535 lượt hộ dân, hộ kinh doanh, chủ phương tiện, chủ bến bãi, thuyền viên, học sinh, sinh viên tham gia giao thông viết cam 

kết không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Xây dựng mới 05 bản ảnh tuyên truyền tại 

các bến đò, bến khách ngang sông.  
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trì nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Cổng trường an toàn giao thông”, 

“Gia đình cán bộ hội viên, phụ nữ cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham 

gia giao thông vì sự an toàn của trẻ”; “Tuyến đường kiểu mẫu không vi phạm trật 

tự đô thị, trật tự công cộng và đảm bảo nếp sống văn hóa văn minh; “Đảm bảo an 

ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đường thủy”;… Bên cạnh đó, Công an 

thành phố đã tổ chức nhiều cuộc tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, 

không để xảy ra ùn tắc giao thông trong những dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, 

văn hóa lớn, nhất là bảo đảm trật tự an toàn giao thông các sự kiện quốc tế tổ 

chức tại thành phố Cần Thơ; qua đó đã xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm 

về trật tự an toàn giao thông; duy trì tổ chức tốt công tác tuần tra phối hợp từ 22 

giờ đêm đến sáng giữa các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự, 

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Trật tự. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Công an thành phố cùng các 

sở ngành, UBND quận, huyện tiếp tục tăng cường và thực hiện tốt công tác tuyên 

tuyền, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người 

dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. 

10. Công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao: 

Công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, 

cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài và luôn được lãnh đạo thành phố rất 

quan tâm, chỉ đạo lực lượng Công an cùng các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa 

phương và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân 

trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là đối với các tội phạm sử dụng công 

nghệ cao ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp.  

Trong năm 2017, Công an thành phố đã tổ chức triệt phá 04 vụ, bắt 10 đối 

tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, gồm: 01 vụ bán 

hàng đa cấp, 01 vụ cá độ bóng đá, 01 vụ tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và 

01 vụ xâm phạm quyền tác giả. Điển hình, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn 

vị nghiệp vụ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng thủ đoạn tạo 02 trang 

Wed trên mạng Internet để cá độ bóng đá với số tiền khoảng 01 tỷ đồng, bắt, khởi 

tố 07 bị can; thu giữ 10 máy tính xách tay, 15 điện thoại di động và cùng một số 

tang vật có liên quan. 

Trong 05 tháng đầu năm 2018, Công an thành phố đã tổ chức triệt phá 04 

vụ, bắt 30 đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, gồm: 

02 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện 

hành vi chiếm đoạt tài sản, 01 vụ sử dụng phần mềm ứng dụng WhatsApp để lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng 

Internet. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

cùng tham gia với ngành Công an trong công tác phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng 

ngừa cho Nhân dân; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ,       

kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ cao để vi phạm 

pháp luật. 
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11. Về các quy định xử lý đối với những trường hợp đánh bắt thủy sản 

bằng xung điện: 

Theo quy định hiện nay, việc xử lý các trường hợp đánh bắt thủy sản bằng 

xung điện được Chính phủ quy định tại Điều 15 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP 

về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động thủy sản và Khoản 17 Điều 

01 của Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 103/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý 

rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.  

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nếu cử tri phát hiện hành vi sử dụng xung 

điện để khai thác thủy sản thì có thể liên hệ Chi cục Thủy sản qua số điện thoại 

02923.814876 để kịp thời thông tin để cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo 

quy định đối với các hành vi vi phạm. 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ NGÂN SÁCH 

1. Về bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khu hành 

chính quận Bình Thủy để chi trả dứt điểm kinh phí bồi thường cho các hộ 

dân (khoảng 30 tỷ đồng): 

Tính đến cuối tháng 10/2017, UBND quận Bình Thủy giải ngân chưa đạt 

50% số vốn đã được bố trí cho công trình, do đó ngày 21/11/2017, UBND thành 

phố đã chỉ đạo UBND quận Bình Thủy thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đã 

bố trí trong năm 2017, phần còn thiếu sẽ sử dụng từ dự toán bố trí đầu năm 2018, 

để tiếp tục chi trả đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND 

thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018, UBND thành phố đã ban 

hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu 

tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2018. Trong đó đã bố trí 32,8 tỷ đồng (lũy kế 

vốn bố trí cho dự án là 69,050 tỷ đồng) cho UBND quận Bình Thủy để thực hiện 

dự án bồi thường giải phóng mặt bằng; cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung 

tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy4. UBND thành phố đề nghị UBND quận 

Bình Thủy thực hiện giải ngân hết số vốn đã bố trí từ đầu năm 2018; phần vốn 

còn lại, UBND thành phố sẽ xem xét tiếp tục bố trí để thực hiện dự án theo      

quy định. 

2. Về bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án quy 

hoạch khu hành chính huyện Vĩnh Thạnh: 

Ngày 26/02/2018 của UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

591/UBND-KT về việc sử dụng 30 nền tái định cư tại Khu tái định cư và dân cư 

Trung tâm Hành chính huyện Vĩnh Thạnh để giải quyết chính sách tái định cư 

cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.  

Ngày 14/3/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao cho 

UBND huyện Vĩnh Thạnh 30 nền nhà tại Khu tái định cư và dân cư Trung tâm 

                                           
4 Đã thực hiện bố trí đủ số vốn để chi trả cho 64 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (các hộ dân có kiến nghị, phản ánh cuối năm 

2017). 
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Hành chính huyện Vĩnh Thạnh để giải quyết cho 25 hộ gia đình, cá nhân mua nền 

tái định cư. 

Hiện nay, UBND thành phố đã thống nhất mức giá thu tiền sử dụng đất khi 

giao nền tái định tại khu tái định cư và dân cư Trung tâm Hành chính huyện Vĩnh 

Thạnh cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trên cơ sở đó, UBND huyện Vĩnh 

Thạnh đang triển khai thực hiện bốc thăm, bàn giao nền nhà tái định cư cho hộ 

gia đình, cá nhân được phê duyệt xét bán nền nhà tái định cư theo quy định. 

3. Thông tin về cơ sở xác định hệ số K thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 91 và kiến nghị giữ nguyên hệ số K như năm 2014 và các vấn đề liên 

quan đến giá đất bồi thường, giải tỏa trên tuyến Quốc lộ 91: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng 

giải thích cho người dân các vấn đề liên quan đến giá đất bồi thường trên tuyến 

Quốc lộ 91, với nội dung như sau: 

Giá để tính bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi được Sở Tài nguyên và 

Môi trường thuê đơn vị tư vấn thực hiện công tác điều tra, khảo sát giá chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường đối với các thửa đất, khu đất 

có cùng điều kiện về kinh tế - xã hội với khu đất thu hồi, từ đó xác định mức giá 

đất cụ thể hoặc hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường của từng vị trí, từng 

loại đất trong khu vực thu hồi đất để tính giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

theo quy định. Tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội, khu vực, khả năng sinh lợi của 

từng vị trí sẽ có giá đất cụ thể hoặc hệ số điều chỉnh giá đất khác nhau. 

Đối với kiến nghị của cử tri quận Thốt Nốt về hệ số K năm 2016 thấp hơn 

so với hệ số K năm 2014, qua rà soát, dự án nâng cấp Quốc lộ 91 trên địa bàn 

quận Thốt Nốt được phê duyệt năm 2014 với nhiều đoạn đường và mỗi đoạn 

đường có kệ số K phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến 

trên thị trường (với hệ số K dao động từ 1,1 đến 1,5 đối với đất ở tiếp giáp Quốc 

lộ 91 và Quốc lộ 80). Trong đó hệ số K = 1,4 được phê duyệt cho dự án cầu Ngã 

Ba Đình (đoạn từ Trung tâm Ngã Ba Lộ Tẻ đến cầu Zerô) thuộc khu vực có điều 

kiện sinh lợi cao, các hộ dân mua bán tập trung tại khu vực lân cận Ngã Ba Lộ 

Tẻ. Đối với hệ số K = 1,28 được phê duyệt cho dự án Mở rộng Khu công nghiệp 

Thốt Nốt (giai đoạn 3) thuộc khu vực quy hoạch khu công nghiệp, khả năng sinh 

lợi thấp hơn. Ngoài ra, trong quá trình xác định hệ số K có so sánh với dự án liền 

kề là dự án cầu Vàm Cống để đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi. 

Qua phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức 

năng và UBND quận Thốt Nốt kiểm tra, rà soát; qua đó UBND thành phố đã 

thống nhất điều chỉnh giá đất cụ thể đối với đất ở tại vị trí tiếp giáp Quốc lộ 91 

(từ cống Rạch Rạp - cầu Cái Sắn) đoạn 0 - 50m, để tính bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện Dự án mở rộng Khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 

(giai đoạn 3) phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt lên 3.500.000 đồng/m2, tăng 

1.000.000 đồng/m2 so với năm 20145. 

                                           
5 Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND thành phố. 
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4. Về việc đầu tư hệ thống trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu ở khu vực 

cánh đồng mẫu, vườn cây ăn trái đặc sản trên địa bàn huyện Phong Điền: 

 Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại khu vực cánh 

đồng mẫu, vườn cây ăn trái xã Truờng Long huyện Phong Điền đã triển khai thực 

hiện Tiểu dự án Mô hình thí điểm trồng lúa kỹ thuật hiện đại và cây ăn quả tại xã, 

thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông 

Cửu Long (WB6). Từ tháng 9/2017, các gói thầu xây lắp trạm bơm điện và hệ 

thống cống đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

5. Kết quả kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại xã Trường Long, 

huyện Phong Điền:  

Ngay khi có phản ánh của cử tri với đại biểu HĐND về chất lượng nước tại 

xã Trường Long, huyện Phong Điền, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn kiểm tra toàn bộ hệ thống lắng, lọc, 

khử trùng, xúc rửa hệ thống đường ống cấp nước tập trung xã Trường Long, 

huyện Phong Điền; đồng thời kiểm tra thực tế hiện trường nhằm đảm bảo chất 

lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế. 

Hiện nay trạm cấp nước tập trung xã Trường Long đang phục vụ 1.000 hộ 

dân sử dụng nước, theo kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước của Trung tâm Y 

tế dự phòng thành phố, chất lượng nguồn nước tại trạm cấp nước tập trung xã 

Trường Long đạt tất cả các chỉ tiêu nước sạch của Bộ Y tế quy định. 

Trong thời gian tới, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn sẽ tăng cường thường xuyên kiểm tra hoạt động các trạm cấp nước, đảm bảo 

ổn định, liên tục, đạt chất lượng nước sạch cung cấp phục vụ nhân dân. 

6. Phản ánh của cử tri về tình trạng hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, 

Thái Lan được bày bán tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ 

chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế thành phố Cần Thơ: 

Trong năm 2017, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ 

Triển lãm Cần Thơ tổ chức “Hội chợ Hàng Việt” do Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Hàng Việt chủ trì thực hiện. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Công ty 

Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hàng Việt chưa quản lý chặt chẽ, đồng thời Trung 

tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ cùng các cơ 

quan chức năng chưa chủ động trong công tác quản lý, kiểm tra sản phẩm hàng 

hóa trưng bày có nguồn Trung quốc, Thái Lan,… việc này đã làm ảnh hưởng đến 

uy tín thương hiệu của hàng Việt. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ chấn chỉnh và có giải pháp 

khắc phục trong thời gian tới, chủ động trao đổi với các đơn vị hợp tác trước khi 

tổ chức sự kiện để thống nhất về sản phẩm hàng hóa cho phù hợp với các kỳ Hội 

chợ; chủ động thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa, chất lượng sản phẩm trưng 

bày, mua bán và có biện pháp xử lý theo quy định đối với các sản phẩm chưa đạt 

yêu cầu. 
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7. Kiến nghị cử tri huyện Phong Điền về hỗ trợ cây giống để nông dân 

có điều kiện cải tạo vườn tạp, phát triển vườn cây ăn trái phục vụ du lịch và 

nâng cao đời sống: 

Theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2017, 

thành phố đã hỗ trợ cho các quận, huyện gần 29.000 cây giống đặc sản như quýt 

đường, cam xoàn, xoài Đài Loan, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, nhãn Idor, ổi 

lê, dừa xiêm lùn, sầu riêng Ri6,… với số tiền trên trên 578 triệu đồng. Riêng 

huyện Phong Điền, Trung tâm Khuyến nông đã hỗ trợ 2.200 cây nhãn Idor, 3.600 

cây sầu riêng Ri6, với tổng kinh phí thực hiện trên 227 triệu đồng, đạt 113,1% kế 

hoạch; bên cạnh đó, Trạm Khuyến nông huyện Phong Điền đã thực hiện hỗ trợ 

29.319 giống cây ăn trái các loại (nhãn 9.570, bưởi 8.249, chanh 3.000, cam 

8.500), với tổng kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách của huyện. 

Hiện nay, nhu cầu hỗ trợ cây con giống để cải thiện chất lượng năng suất 

giống cây trồng, vật nuôi hiện tại ở các địa phương khá cao nhưng ngân sách 

phân bổ còn hạn chế. Hằng năm, từ nguồn kinh phí được phê duyệt thực hiện 

chương trình khuyến nông, ngành nông nghiệp sẽ ưu tiên hỗ trợ phát triển vùng 

cây ăn trái theo quy hoạch của ngành và của từng địa phương. 

8. Phản ánh của cử tri về giá phân bón, vật tư nông nghiệp thường 

tăng cao khi vào vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là vào đầu vụ Đông - Xuân, 

đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp tăng cường kiểm soát, bình ổn giá 

đối với các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp: 

 Vụ Đông Xuân 2017-2018, trên thị trường một số loại phân bón có giá bán 

tăng khá cao so với vụ Hè Thu năm 2017 do nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ 

các nước đều tăng, kéo giá phân bón sản xuất trong nước tăng theo. Ghi nhận, 

tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn và UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý thị trường, tổ chức 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh, lưu thông các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để kịp thời phát hiện, 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất 

kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật; hướng dẫn người nông dân trong sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật theo nguyên tắc 4 đúng, tránh tình trạng sử dụng vượt mức cần thiết làm gia 

tăng chi phí sản xuất. 

9. Công tác hướng dẫn nông dân tăng cường ứng dụng khoa học - công 

nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển thị trường thúc đẩy tiêu thụ nông 

sản, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống: 

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, các cơ quan 

chức năng đã tổ chức tham quan, tập huấn, hội thảo6 với các nội dung như:      

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa, rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái, 

chăn nuôi, thủy sản,... Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai các    

                                           
6 Tập huấn 446 cuộc với 14.496 lượt nông dân tham dự, tổ chức 124 cuộc hội thảo với 1.821 lượt người tham dự, tổ chức 03 

lượt tham quan với 63 nông dân tham dự. 
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đề tài, dự án, mô hình giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập trong sản xuất 

như: dự án WB6, VnSAT, dự án xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng 

VietGAP, hoạt động quản lý bệnh chổi rồng trên nhãn, hoạt động phòng trừ 

chuột, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa,… Trong thời gian qua, ngành nông 

nghiệp cũng đã phối hợp với các Sở ngành và địa phương thực hiện tuyên truyền 

và tổ chức các Chương trình “Hỗ trợ hộ chăn nuôi - Trợ giá người tiêu dùng”, 

“Ngày hội cung ứng nguyên liệu thực phẩm an toàn cho chuỗi nhà hàng, khách 

sạn”, tổ chức Hội chợ “Nông sản sạch và an toàn năm 2017” và Hội thảo “Kết 

nối cung cầu nông sản sạch và an toàn” tại thành phố Cần Thơ nhằm hỗ trợ người 

sản xuất, kinh doanh giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam ghi hình quảng bá sản phẩm 

trong chương trình “Nông nghiệp sạch cho Việt Nam, cho Thế Giới” cho 4 cơ sở, 

doanh nghiệp sản xuất trái cây sấy, gạo, cá thát lát và các sản phẩm từ cá tra; tổ 

chức Hội nghị “Quảng bá và tổ chức liên kết tiêu thụ các sản phẩm an toàn trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017”. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục 

phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác 

tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân trong việc áp dụng ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật trong canh tác sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong 

sản xuất nông nghiệp; định hướng sản xuất theo quy hoạch và phù hợp với nhu 

cầu thị trường, khắc phục tình trạng đầu tư phát triển sản xuất theo phong trào 

dẫn đến dư thừa nguồn cung gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Về việc cấp thẻ BHYT 01 lần và có giá trị sử dụng lâu dài cho đối 

tượng là cán bộ hưu trí: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, kể từ năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần 

Thơ đã thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng là cán bộ hưu trí có giá trị sử dụng 

trong 03 năm liên tục. 

2. Công tác kiểm tra, quản lý thị trường hàng hóa trong dịp Tết 

Nguyên đán năm 2018, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe 

cho người dân: 

Công tác quản lý thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho 

người dân trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán được UBND thành 

phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo ngành Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chủ động và đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, bình ổn giá, đáp ứng 

nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân; tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát bảo đảm ATTP;… 

Qua đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán 2018, 

mặc dù có một số mặt hàng thiết yếu tăng giá nhưng không đáng kể, chủ yếu do 

nhu cầu mua sắm trong dịp Tết của người dân tăng cao, nhưng về cơ bản thị 

trường giá cả, hàng hóa trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, đa dạng, phong 

phú, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của Nhân dân, không có tình trạng mất 

ATTP, không có biểu hiện găm hàng, thiếu hàng, tăng giá đột biến, không có tình 
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trạng hàng giả, hàng kém chất lượng bị người tiêu dùng phản ánh, khiếu nại. Kết 

quả kiểm tra như sau: đã kiểm tra 344 vụ, phát hiện và xử lý 276 vụ vi phạm với 

số tiền xử phạt vi phạm trên 2,6 tỷ đồng; trong đó đối với lĩnh vực ATTP đã kiểm 

tra, xử lý 15 vụ, phạt tiền trên 276 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Công Thương chủ động 

phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý 

thị trường, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh và 

người dân về các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng 

cường và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng 

và các hành vi gian lận thương mại khác, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

3. Giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế 

công lập nhất là đối với người có thẻ BHYT:  

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh luôn là một trong những nhiệm vụ 

hàng đầu của ngành y tế; thời gian vừa qua, Sở Y tế đã đẩy mạnh triển khai thực 

hiện các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là đối với 

người có thẻ BHYT, cụ thể: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, tuyến 

thành phố từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và hiện đại, đáp ứng nhu 

cầu khám, chữa bệnh của người dân thành phố và của các tỉnh trong khu vực. 

- Đẩy mạnh thực hiện cải tiến quy trình khám bệnh theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế, cam kết và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các 

đơn vị sự nghiệp y tế và các quy định về y đức, đổi mới toàn diện phong cách, 

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong khám, chữa bệnh và áp dụng thanh toán điện tử qua Cổng giám 

định của BHYT, sử dụng hệ thống bắt số tự động, bảng thông báo điện tử, cải 

thiện chất lượng phục vụ người bệnh, giảm thời gian chờ khám, giảm bớt các thủ 

tục khám, chữa bệnh, chuyển tuyến, đảm bảo quyền lợi cho người dân đến khám 

bệnh và đặc biệt là thông tuyến trong khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến huyện và 

trạm y tế, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và sự phát triển của ngành y tế, 

giúp người bệnh lựa chọn bệnh viện có chất lượng đáp ứng nhu cầu khám, chữa 

bệnh; duy trì hoạt động của đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận các thông tin 

phản ánh của người dân. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị ngành Y tế tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là cho 

người có thẻ BHYT, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cách thủ tục hành chính, phối 

hợp ngành Bảo hiểm xã hội củng cố và nâng cao năng lực, trình độ về quản lý và 

giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các giám định viên BHYT. 
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4. Về tổ chức khám chữa bệnh vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật cho đối 

tượng có thẻ BHYT: 

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong thời gian qua Sở Y tế đã hướng dẫn, 

khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) 

thành phố để triển khai tổ chức khám, chữa bệnh ngày Thứ Bảy, Chủ nhật theo 

Thông tư liên tịch số 16/2015/TT-BYT- BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Ngay 

từ đầu năm 2018, Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ theo tình 

hình thực tế của đơn vị và nhu cầu khám, chữa bệnh để xây dựng kế hoạch tổ 

chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ; các cơ sở khám bệnh 

có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ phải đảm bảo cho người 

có thẻ BHYT được hưởng đầy đủ các quyền lợi, chế độ khám, chữa bệnh BHYT, 

đồng thời bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ quan 

BHXH trước khi triển khai thực hiện; Trung tâm Y tế quận/ huyện có trách nhiệm 

phối hợp với bệnh viện đa khoa quận, huyện hướng dẫn các trạm y tế, xã, 

phường, thị trấn thực hiện theo đúng các quy định nêu trên, đồng thời báo cáo 

danh sách các Trạm Y tế đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ngày nghỉ, ngày lễ về 

Sở Y tế và cơ quan BHXH trước khi triển khai thực hiện.  

Đến nay, Sở Y tế đã tổng hợp và thông báo đến BHXH thành phố danh 

sách 25 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ngày nghỉ, ngày lễ gồm có 11 bệnh viện, 4 

phòng khám đa khoa và 10 Trạm Y tế. 

5. Phản ánh của cử tri về các vấn đề liên quan đến thẻ BHYT: 

- Về thẻ BHYT mới không ghi ngày hết hạn: Thực hiện theo hướng dẫn 

của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH. Từ 

ngày 01/8/2017 BHXH thành phố đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện thực hiện in 

thẻ BHYT có giá trị từ ngày tháng năm nhưng không ghi ngày kết thúc; thời hạn 

sử dụng thẻ BHYT chỉ in giá trị sử dụng thẻ không ghi ngày kết thúc, thẻ BHYT 

được in trên phần mềm của BHXH Việt Nam và mẫu thẻ được thực hiện thống 

nhất trên phạm vi toàn quốc. Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, 

khắc phục tình trạng sai sót trên thẻ khi đi khám chữa bệnh với giấy tờ tùy thân 

và chuẩn bị cho việc chuyển sang cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử và 

một mã số cố định sử dụng lâu dài, người tham gia BHYT đóng tiền cho đại lý 

thu BHYT thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng theo qui định. Tuy nhiên trong quá trình 

thực hiện cán bộ của cơ quan BHXH và đại lý thu BHYT ở các điểm thu giải 

thích chưa rõ việc in thẻ không có ngày tháng năm hết hạn cho người tham gia 

BHYT; để thuận lợi cho người tham gia BHYT tự kiểm tra giá trị thẻ BHYT, 

BHXH thành phố đã chỉ đạo thực hiện công khai tại địa phương như: 

 + BHXH các quận, huyện in danh sách cấp thẻ BHYT cho các điểm thu để 

công khai cho người tham gia BHYT ngay khi nhận thẻ BHYT.  

 + Khi thu tiền phải ghi trong biên nhận rõ số tiền, thời gian tham gia, từ 

ngày tháng năm tham gia BHYT đến ngày tháng năm hết giá trị sử dụng. 

 + Mỗi lần đi khám bệnh, nhân viên y tế tại nơi tiếp nhận bệnh thông báo 

giá trị thẻ BHYT cho người có BHYT biết. 
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 Trong thời gian tới, BHXH thành phố tiếp tục chỉ đạo BHXH các quận, 

huyện và đại lý thu BHYT các xã, phường, thị trấn và điểm thu BHYT ở các ấp, 

khu vực tiếp tục tuyên truyền và giải thích cho người dân tham gia BHYT việc in 

thẻ không có ngày tháng năm hết hạn trên thẻ BHYT. 

- Phản ánh về việc cấp thẻ BHYT trễ khi đáo hạn: Theo quy định đối với 

trường hợp cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hư hỏng thì thẻ sẽ được cấp lại trong 

vòng 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với ý kiến 

phản ánh của cử tri, BHXH thành phố xin tiếp thu và phối hợp với cơ quan quản 

lý đối tượng rà soát lại danh sách trước khi chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH để 

in thẻ nhằm tránh sai sót và sẽ kiểm tra cụ thể khi cử tri phản ánh, đồng thời chỉ 

đạo BHXH các quận, huyện phải khắc phục ngay những trường hợp cấp trễ hẹn. 

- Phản ánh về thời gian thực hiện thủ tục cấp thẻ mới: Theo quy định của 

Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì việc mua mới thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 

01 tháng. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri là quá dài, BHXH thành phố xin 

tiếp thu ý kiến của cử tri, BHXH thành phố sẽ phối hợp với Sở Y tế thành phố 

kiến nghị với Bộ Y tế xem xét, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.  

- Phản ánh việc cấp trễ thẻ BHYT cho cán bộ hưu trí: Theo báo cáo của 

BHXH thành phố, việc in thẻ BHYT và bàn giao cho Bưu điện để chuyển và cấp 

đến cán bộ hưu trí được BHXH thực hiện trong tháng 12 để cấp thẻ BHYT trước 

ngày 01/01/2018; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tình trạng cấp trễ 

như ý kiến cử tri phản ánh, vấn đề này BHXH thành phố xin tiếp thu và phối hợp 

với Bưu điện thành phố để chấn chỉnh và khắc phục trong thời gian tới. 

- Về ưu điểm việc quản lý thẻ BHYT theo mã vạch so với trước đây: Việc 

sử dụng thẻ BHTY có mã vạch nhằm tạo thuận lợi cho cơ sở y tế dùng thiết bị 

đọc mã vạch để nhanh chóng đưa các thông tin cần thiết trên thẻ BHYT thành dữ 

liệu, không phải nhập lại thông tin trên thẻ vào máy tính đảm bảo chính xác thông 

tin của người đi khám bệnh và rút ngắn thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, 

giảm thời gian chờ đợi; đồng thời, phục vụ cho yêu cầu quản lý; ngoài ra thẻ 

BHYT có mã vạch sẽ từng bước tiến tới in thẻ BHYT bằng nhựa để sử dụng lâu 

dài, thay thế giấy theo mẫu thẻ hiện hành. Người có thẻ BHYT mới khi đi khám 

bệnh chỉ cần trình thẻ và giấy tờ tùy thân có ảnh, nhân viên y tế cầm thẻ thực hiện 

các thủ tục kiểm tra và hoàn tất khâu tiếp nhận. 

- Cử tri đề nghị thông tin về việc quên mang thẻ BHYT khi đi khám bệnh 

thì có được khám, chưa bệnh không: Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện BHYT thì người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa 

bệnh phải xuất trình thẻ BHYT và kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh. 

- Phản ánh cử tri về việc cơ quan BHXH yêu cầu người tham gia BHYT 

mang hẻ cũ đến để được điều chỉnh khi in sai thông tin về thời gian đã mua 

BHYT trên 05 năm: Việc in thẻ BHYT đối với trường hợp đã tham gia liên tục 

05 năm ghi trên thẻ BHYT hiện nay đã điều chỉnh cơ sở dữ liệu và đã in thẻ có 

thể hiện 05 năm liên tục, qua ý kiến cử tri góp ý có một số trường hợp in sai dòng 

05 năm liên tục còn chưa chính xác với quá trình tham gia BHYT, vấn đề này 
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BHXH thành phố xin tiếp thu và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các quận, huyện kiểm 

tra lại và đồng bộ với mã sổ BHXH trên thẻ BHYT mới để khắc phục việc in 

thiếu hoặc chưa đúng như ý kiến góp ý của cử tri. Đối với thẻ BHYT do cơ quan 

BHXH in chưa đúng, BHXH thành phố đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện và 

phòng Cấp sổ, thẻ đối chiếu với cơ sở dữ liệu nếu chưa đúng thì cơ quan BHXH 

đổi thẻ BHYT ngay trong ngày. 

- Về cách xác định mốc thời gian bắt đầu tính 05 năm liên tục trên thẻ bảo 

hiểm: Theo Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-

BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT 

quy định thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian kể từ ngày tham gia 

BHYT lần đầu và sau đó tiếp tục tham gia liên tục tiếp theo, (trường hợp tham 

gia BHYT có gián đoạn tối đa không quá 03 tháng chỉ áp dụng từ ngày 

01/01/2015 trở về sau được tính tham gia liên tục). 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có thời gian tham gia BHYT liên tục từ ngày 

01/01/2009 đến ngày 31/12/2018 là 10 năm thì ghi trên thẻ BHYT chỉ ghi 5 năm 

là đủ (trên thẻ ghi kể từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2017 là đủ 5 năm liên tục). 

Ví dụ: Ông Nguyễn văn B có thời gian tham gia BHYT liên tục từ ngày 

01/01/217 đến ngày 31/12/2018 là chưa đủ 05 năm thì thời điểm ghi thẻ đủ 5 năm 

liên tục từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2021 đủ 05 năm liên tục. 

 - Thông tin về quyền lợi của người tham gia BHYT có thời gian tham gia 

liên tục 5 năm trở lên: Đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm 

liên tục đến thời điểm đi khám chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, 

chữa bệnh trong năm có mức cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay 

là 1300.000 X 6 tháng = 7.800.000 đồng), sau đó nếu đi khám chữa bệnh tiếp tục 

trong năm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo qui định (trừ trường 

hợp chi phí khám chữa bệnh không đúng tuyến). 

Khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có 

chi phí cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì đến cơ quan 

BHXH để được cấp “Giấy xác nhận miễn cùng chi trả” và sử dụng đến hết năm 

tài chính. Người tham gia BHYT nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thành phố hoặc 

tại BHXH quận, huyện gồm: Bản chính các hoá đơn, Biên lai thu tiền viện phí 

cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (5% hoặc 20%) kể từ đầu năm 

đến thời điểm nộp hồ sơ, Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng. 

- Về tăng cường công tác tuyên truyền giải thích rõ các loại hình thẻ bảo 

hiểm người dân cùng chi trả 5% và 20%: Vấn đề này BHXH thành phố xin tiếp 

thu và tiếp tục tăng cường phối hợp với đoàn thể, các địa phương, Báo Cần Thơ 

và Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ tăng cường công tác tuyên 

truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia BHYT. 

6. Thông tin về quy định đóng tiền tạm ứng viện phí trước khi được 

điều trị tại các cơ sở y tế: 

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 29/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sau khi thực hiện điều 
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chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng 

hạng trên toàn quốc: Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm công khai mức 

thu các dịch vụ khám, chữa bệnh, mức thanh toán BHYT; không thu tiền tạm ứng 

đối với người bệnh BHYT khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu 

trong giá của dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi 

trả của người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định. Theo Chỉ thị 06/CT-BYT của 

Bộ Y tế các bệnh viện chỉ tạm ứng chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp 

người bệnh có đồng chi trả BHYT, mức tạm ứng do các bệnh viện tự chịu trách 

nhiệm thực hiện trên cơ sở chi phí của từng người bệnh sử dụng và chi phí này sẽ 

trừ vào phần thanh toán khi người bệnh xuất viện. 

7. Thông tin về các cơ sở khám chữa bệnh có bác sĩ là người Trung 

Quốc trên địa bàn thành phố: 

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 02 

Phòng khám đa khoa được cấp giấy phép hoạt động có đăng ký bác sĩ người 

Trung Quốc hành nghề, gồm: Phòng khám đa khoa Thế Kỷ Mới, địa chỉ 133A 

Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều; Phòng khám đa khoa Gia 

Phước, địa chỉ 57 đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. 

Thông tin về các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép hành nghề được 

công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế7 và thường xuyên cập nhật 

danh sách cấp phép hoạt động khám chữa bệnh của các phòng khám tư nhân như: 

tên phòng khám, địa chỉ, thời gian làm việc, nhân viên làm việc (bao gồm cả y 

bác sĩ người nước ngoài)... để người dân được biết. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế 

thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở hành nghề khám, chữa 

bệnh trong việc thực hiện các quy định về khám chữa bệnh. 

8. Cử tri quận Ô Môn đề nghị xem xét hỗ trợ BHYT cho dân bị       

ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường ở Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn: 

Theo Luật BHYT, ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhiều 

đối tượng như: người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các 

đối tượng bảo trợ xã hội xã hội, học sinh, sinh viên.... Ngoài ra thành phố còn hỗ 

trợ mức đóng BHYT cho đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại 

dâm hoàn lương theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố. 

Về việc người dân xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Ô Môn, 

nếu thuộc các đối tượng nêu trên thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo 

hiểm y tế theo quy định. Đề nghị cử tri kiến nghị đến UBND địa phương để được 

xem xét hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định hiện hành. 

9. Công tác quản lý về an toàn thực phẩm và thông tin các điểm bán 

thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố: 

- Về công tác quản lý an toàn thực phẩm: Trong thời gian qua, công tác 

đảm bảo ATTP luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và sự 

phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội triển khai 

                                           
7 http://soytecantho.vn.  Mục Thông tin quản lý hành nghề. 
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thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về công tác ATTP, đồng thời tăng 

cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm8, 

phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm, 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được quản lý cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

Để tránh sự chồng chéo và tăng cường công tác phối hợp trách nhiệm quản 

lý nhà nước về ATTP, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2863/QĐ-

UBND ngày 19/9/2016 về Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà 

nước về ATTP trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với các nguyên tắc: 

+ Đối với cơ sở sản xuất, chế biến nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc 

thẩm quyền quản lý của từ 2 sở trở lên, trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thì Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý; 

+ Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có sản xuất thực phẩm; 

các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý có kinh doanh thực phẩm 

và các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm không thuộc trách 

nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thì 

Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý. 

+ Đối với cơ sở sản xuất, chế biến nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công 

Thương thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý; 

+ Đối với cơ sở sản xuất, chế biến nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương có 

kinh doanh thực phẩm thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm 

quản lý; 

+ Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm 

quyền quản lý của từ 2 sở trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Sở Công 

Thương chịu trách nhiệm quản lý trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản, thủy sản do 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 

Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, cử tri có thể phản ánh 

qua đường các dây nóng: 02923.894.556 (Ngành Y tế:); 02923.734.741 (Ngành 

Công Thương); 02923.817.921 (Ngành Nông nghiệp). 

- Thông tin các điểm bán thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn: trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ hiện nay có chợ An Thới được Bộ Công Thương chọn và hỗ 

trợ xây dựng Đề án mô hình thí điểm chợ ATTP và đã được UBND thành phố 

phê duyệt Dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh ATTP”. Bên 

cạnh đó, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tổ chức các điểm kinh doanh sản phẩm rau củ quả, thịt, trứng, gia cầm tươi 

sống an toàn và hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các tiểu thương xây 08 lô, sạp hoạt 

động tại các Chợ Tân An, Chợ An Thới, Nhà lồng 3 Trung tâm thương mại Cái 

                                           
8 Trong 06 tháng năm 2018, các ngành chức năng đã triển khai kiểm tra chuyên ngành về ATTP tại 4.657 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả, có 4.214 cơ sở 

đạt, chiếm tỷ lệ 90,49%; có 443 cơ sở vi phạm, đã xử lý vi phạm hành chính 93 cơ sở với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 

trên 355 triệu đồng. 



 18 

Khế; Chợ Xuân Khánh, Hợp tác xã ABC (cửa hàng thực phẩm rau, quả sạch số 

59 Hùng Vương). Hiện nay, mô hình kinh doanh rau củ quả, thịt, trứng gia cầm 

tươi sống an toàn đang có xu hướng nhân rộng, một số cửa hàng tiện ích, các 

HTX tự đầu tư và hợp đồng cung cấp nguồn nguyên liệu thực phẩm tươi sống 

sạch tại các địa chỉ trong thành phố, cụ thể bao gồm 25 cửa hàng tiện ích 

Vinmart+; 05 cửa hàng Satrafood; 03 cửa hàng Co.op food, HTX Nông sản 

xanh,… các cửa hàng tiện ích đang có kế hoạch phát triển về số lượng, chất 

lượng và có xu hướng cạnh tranh đa dạng hóa sản phẩm. Đặc biệt hệ thống siêu 

thị Vinmart và Vinmart+ hiện nay đã có hệ thống phân phối rau, củ, quả,… an 

toàn do Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp (VinEco) thuộc 

tập đoàn Vingroup cung cấp thực phẩm bảo đảm truy xuất nguồn gốc thực phẩm 

an toàn,…; đây là dấu hiện tích cực trong việc cung cấp sản phẩm, thực phẩm 

tươi, sống bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng với giá cả phù hợp ngày càng có 

xu hướng phát triển trên địa bàn thành phố. 

Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm 

ATTP, UBND thành phố đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục tăng cường 

công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 

biến thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định về ATTP; tăng cường công tác 

thanh kiểm tra nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng thực phẩm không đảm 

bảo chất lượng lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

10. Thông tin về quy định xử phạt đối với các cơ sở không đảm bảo 

quy định về an toàn thực phẩm: 

 Công tác xử phạt vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện 

nghiêm túc theo Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Chủ 

tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/7/2016 về 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố, trong đó 

giao Chủ tịch UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn làm trưởng Ban Chỉ đạo 

liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm theo quy định đối 

với các hình thức vi phạm an toàn thực phẩm và cung cấp thông tin về sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm không an toàn. 

11. Về kiểm duyệt nội dung quảng cáo trước khi phát sóng trên  

truyền hình: 

 Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ là cơ quan ngôn luận 

của Đảng, chính quyền thành phố Cần Thơ. Trong thời gian qua, Đài Phát thanh 

và Truyền hình thành phố Cần Thơ luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp 

thời của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền 

thông. Vừa qua, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin 

và Truyền thông đã thanh tra hoạt động phát thanh truyền hình đối với Đài Phát 

thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, kết quả thanh tra liên quan đến lĩnh 

vực quảng cáo vẫn đảm bảo theo các quy định, như: Các chương trình truyền 

hình và phát thanh của đài có thời lượng quảng cáo và giới thiệu chương trình 
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mỗi ngày khoảng 140 - 150 phút; các chương trình quảng cáo của Đài có gắn 

nhạc hiệu quảng cáo để làm dấu hiệu phân biệt quảng cáo; không quảng cáo quá 

02 lần trong một chương trình và không quảng cáo quá 05 phút trong chương 

trình phim truyện; không sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong các chương trình 

quảng cáo. 

12. Cử tri đề nghị giảm bớt thời lượng quảng cáo, tăng thời lượng 

thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước: 

Theo báo cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, các 

thông tin đề nghị của cử tri đều được Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố 

Cần Thơ lồng ghép tuyên truyền trong các chuyên đề: “Toàn dân phòng cháy 

chữa cháy”, “Chính sách pháp luật”, “Với Cử tri thành phố”, “Chuyên đề y tế”, 

“Quốc phòng toàn dân”, “An ninh thành phố Cần Thơ”, với thời gian, thời lượng 

hợp lý. 

Từ năm 2017, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã thực 

hiện cơ chế tự chủ tài chính nên phải khai thác nguồn thu từ quảng cáo, nhằm 

đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị, đây cũng là nguồn kinh 

phí để sản xuất và mua các chương trình giải trí phục vụ Nhân dân và vẫn đảm 

bảo thời lượng, thời gian quảng cáo theo đúng quy định. 

13. Kiến nghị cử tri về tăng cường quản lý chặt chẽ các nội dung đăng 

trên mạng xã hội, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin 

chưa có cơ sở và không đúng sự thật: 

Hiện nay, các mạng xã hội do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp như Zalo, 

Zing me,… đa số đều tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Số ít trường hợp 

để xảy ra sai phạm và nội dung vi phạm chủ yếu là do các thành viên chia sẻ, trao 

đổi các nội dung vi phạm về thuần phong mỹ tục, dung tục và phản cảm.  

Các mạng xã hội của nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam 

được người Việt Nam lựa chọn sử dụng nhiều nhất hiện nay là Facebook và 

Youtube. Theo báo cáo của Google, Việt Nam là một trong nhóm 10 nước có 

lượng người dùng Youtube cao nhất trên thế giới. Trong thời gian qua, các hành 

vi tiêu cực, như tung tin giả mạo, phát tán tin xuyên tạc, bịa đặt, phát ngôn gây 

thù ghét... chủ yếu tồn tại trên các mạng xã hội nước ngoài do nhận thức của 

người sử dụng cho rằng mạng xã hội là môi trường ảo nên có thể tự do phát ngôn, 

tự do thông tin mà không phải chịu trách nhiệm. 

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mạng xã hội được 

triển khai thường xuyên, quyết liệt. Trong trường hợp xác định được nhân thân 

của đối tượng cung cấp thông tin vi phạm các quy định hiện hành trên mạng xã 

hội, thì tùy theo tính chất mức độ sẽ áp dụng hình thức xử lý phù hợp như nhắc 

nhở, rút kinh nghiệm, xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi giấy phép, thu hồi tên 

miền,... Trong năm 2017, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông 

tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng 

qua biên giới, nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài đã chủ động tích cực phối 

hợp với cơ quan quản lý để xử lý các thông tin sai phạm trên mạng xã hội, kết 

quả: Hàng nghìn thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam đã bị gỡ bỏ, trong đó 
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Google và Facebook đã gỡ 3.367 clip có nội dung xấu, độc hại theo yêu cầu của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là tín hiệu rất tốt, thành công bước đầu trong 

việc quản lý thông tin trên mạng xã hội, quản lý nội dung dịch vụ xuyên biên giới 

vào nước ta.  

Để có cơ sở pháp lý xử lý các vấn đề có liên quan đến các hoạt động trên 

môi trường mạng, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội đã 

thống nhất thông qua Luật An ninh mạng, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, trong 

đó quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm như: việc sử dụng không gian 

mạng để tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào 

tạo, huấn luyện người chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, 

phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc 

phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; các hành vi thông 

tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động 

kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người 

thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,… 

Các hành vi vi phạm Luật An ninh mạng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ 

bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Đối với thành phố cần Thơ, UBND thành phố yêu cầu Sở Thông tin và 

Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt 

các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng; qua đó kịp thời nhắc nhở, định hướng dư luận và xử lý các trường 

hợp đưa thông tin chưa đúng sự thật gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và 

đời sống của Nhân dân. 

14. Kiến nghị của cử tri về việc xem xét giảm bớt các bảng quảng cáo 

được treo cùng với dàn đèn nghệ thuật trên tuyến đường Hòa Bình và giảm 

thời gian mở đèn để thực hiện tiết kiệm điện: 

Việc lắp đặt đường đèn nghệ thuật trên tuyến đường Hòa Bình được thực 

hiện từ kinh phí vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp. Do đó, các doanh 

nghiệp tài trợ hoạt động này sẽ được treo các logo trên đường đèn nghệ thuật. 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tiếp thu ý kiến của cử tri về việc giảm thời gian mở đèn của đường đèn 

nghệ thuật để tiết kiệm điện và tham mưu về số lượng logo Nhà tài trợ treo trên 

đường đèn nghệ thuật cho phù hợp trong thời gian tới.  

15. Công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bị 

bạo hành tại các cơ sở mầm non trên địa bàn thành phố: 

Để xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, đảm bảo an toàn cho 

trẻ em và ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục 

mầm non trên địa bàn thành phố, trong thời gian qua ngành Giáo dục và Đào tạo 

đã phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp,   

cụ thể: 
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- Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của trẻ 

em dưới mọi hình thức. Hiệu trưởng và chủ nhóm, lớp học độc lập tư thục chịu 

trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ trẻ em trong việc đảm bảo 

an toàn tuyệt đối trong thời gian gửi trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Tổng rà soát điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục 

mầm non theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích 

trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Chỉ đạo hiệu trưởng, chủ nhóm, lớp học độc lập tư thục thường xuyên 

kiểm tra và kịp thời sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ 

chơi… đảm bảo an toàn cho trẻ. Khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non lắp 

đặt hệ thống camera giám sát và thiết lập đường dây nóng trên cổng thông tin 

điện tử của phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện để kịp thời tiếp nhận các 

thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ tố cáo hành vi bạo hành của cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha 

mẹ và cộng đồng; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

thông báo đến các tổ dân phố về các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã 

được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để 

phụ huynh biết, lựa chọn trường, nhóm, lớp.  

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt 

động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt là công tác quản 

lý cấp phép thành lập đảm bảo đúng quy định; giám sát hoạt động của các nhóm 

trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm. 

- Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh 

về giáo dục mầm non để kịp thời xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm. 

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo cùng 

các địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em 

mầm non, nhất là đối với các cơ sở ngoài công lập, không để tình trạng xâm hại, 

bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn thành phố. 

IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1. Về cung cấp nước sạch cho các hộ dân thuộc khu vực 10, phường 

Hưng Phú và các hộ dân ở rạch Xẻo Dừng, phường Phú Thứ: 

 Tiếp thu ý kiến của cử tri, các cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần Cấp 

Thoát nước Cần Thơ đã khảo sát tại khu vực rạch Xẻo Dừng phường Phú Thứ và 

khu vực 10 phường Hưng Phú để có phương án cấp nước sạch cho người dân sử 

dụng. Theo đó, Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ đã tiến hành lập 

phương án thiết kế và dự toán để thực hiện đầu tư tuyến ống cấp nước nước sạch 

cho người dân trong 02 khu vực trên từ Nhà máy cấp nước Hưng Phú với công 

suất 10.000 m3/ngày đêm. Đến nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã 
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lắp đặt xong đường ống nước dọc hai bên rạch Xẻo Dừng để cung cấp nước sạch 

cho các hộ dân. 

2. Kiến nghị của cử tri quận Thốt Nốt về việc hỗ trợ người dân gắn lại 

đồng hồ nước bị hư, cũ sau thời gian sử dụng: 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian 

qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã triển khai thực 

hiện thay đồng hồ nước bị hư, cũ miễn phí đối với từng trường hợp cụ thể, hiện  

đã tiến hành thay đồng hồ nước bị hư cho 60 hộ dân tại Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ tiếp tục  

thực hiện công tác thay đồng hồ nước bị hư, cũ miễn phí theo từng trường hợp cụ 

thể. Khi đồng hồ bị hư, cũ thì khách hàng thông báo ngay cho nhân viên thu tiền 

nước hoặc liên hệ đến số điện thoại 02923890905 để được Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường nông thôn kiểm tra, xử lý. 

3. Về giải quyết cho các hộ dân có nhà bị nứt, sụp, lún do thi công xây 

dựng cầu Trà Niền: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, từ trước Tết Nguyên Đán, thành phố đã yêu cầu Nhà 

thầu thi công tạm ngưng xây dựng cầu Trà Niền để các bên liên quan rà soát lại 

biện pháp thi công, khảo sát hiện trạng nhà các hộ dân bị ảnh hưởng để có hướng 

khắc phục. Ngày 07/5/2018, các cơ quan chức năng và nhà thầu thi công đã tổ 

chức họp triển khai mức hỗ trợ thiệt hại đối với 35 trường hợp hộ dân có nhà bị 

nứt, sụp, lún do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng cầu Trà Niền. Hiện nay, Nhà 

thầu thi công cơ bản đã hoàn tất công tác chi trả cho hộ dân có nhà bị nứt, sụp, 

lún do thi công cầu Trà Niền. 

4. Công tác hỗ trợ chuyên môn cho địa phương để giải quyết tình 

trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường: 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hàng năm Sở đều có tổ 

chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường cho các công chức, viên chức làm công tác quản lý về môi trường ở 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện; công chức địa chính - môi trường 

xã, phường, thị trấn và các sở, ngành có liên quan để có thể xử lý các trường hợp 

gây ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi quản lý. 

5. Thông tin về thời gian hoàn thành đường Võ Nguyên Giáp: 

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, hiện nay các gói thầu đã cơ bản 

hoàn thành, đang chờ nghiệm thu công trình, đưa vào sử dụng. 

6. Thông tin về thời gian hoàn thành cầu Vàm Cống: 

Dự án cầu Vàm Cống được khởi công ngày 10/9/2013, có quy mô 4 làn xe 

cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư của dự án được công bố vào thời 

điểm khởi công là trên 271 triệu USD bằng nguồn vốn ODA ưu đãi của Chính 

phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng 

công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (Chủ đầu tư), 

đến nay cầu Vàm Cống đã hoàn thành 97,2% khối lượng và sẽ thông xe trong 

năm 2018. 
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7. Thông tin kết quả Hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu: 

Hội nghị phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) được tổ chức tại thành phố Cần Thơ do 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 

26 và 27/9/2017 với sự tham gia của hơn 800 đại biểu từ các Ban, Đảng, Quốc 

hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, 

các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, cộng đồng doanh 

nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.  

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu 3 quan 

điểm phát triển ĐBSCL: Thứ nhất, kiến tạo phát triển bền vững, thịnh vượng trên 

cơ sở chủ động thích ứng, chuyển hoá được những thách thức, biến thách thức 

thành cơ hội, bảo đảm được cuộc sống ổn định và khá giả của người dân cũng 

như bảo tồn được những giá trị truyền thống, văn hoá của ĐBSCL. Thứ hai, thay 

đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư 

duy kinh tế nông nghiệp, từ số lượng sang chất lượng gắn với chuỗi giá trị; từ sản 

xuất nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao; chú trọng 

công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển kinh tế nông 

nghiệp. Thứ ba, tôn trọng quy luật tự nhiên, chọn mô hình thích ứng theo tự 

nhiên, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên, phát triển bền vững theo phương 

châm chủ động sống chung với lũ, sống chung với mặn, khô cạn, thiếu nước,   

phù hợp với điều kiện thực tế.  

Qua Hội nghị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 

17/11/2017 về phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, với mục tiêu 

đến năm 2050 như sau:  

- ĐBSCL trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước, có trình 

độ tổ chức xã hội tiên tiến; thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn trung bình 

cả nước, sinh kế của người dân được bảo đảm; tỷ trọng nông nghiệp sinh thái, 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 80%, độ che phủ rừng đạt trên 

9% (so với 4,3% hiện nay), các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng được bảo tồn và 

phát triển.  

- Mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng đồng bộ, hiện 

đại. Hệ thống đô thị hiện đại được xây dựng và phân bố hợp lý tại các tiểu vùng. 

Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy được phát triển đồng bộ, kết nối trong 

vùng, liên vùng và phải bảo đảm kết hợp hài hòa, thống nhất, bổ trợ và không 

xung đột với hệ thống thủy lợi, đê điều. Hạ tầng thủy lợi được xây dựng đồng bộ 

phù hợp với mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí 

hậu tại các tiểu vùng sinh thái, đồng thời phải có biện pháp hiệu quả phòng, 

chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho dân sinh và nền kinh tế khi có thiên tai xảy 

ra. Hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cấp điện, cấp nước, thoát nước 

được xây dựng đồng bộ. Hệ thống các cơ sở văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa 

học và công nghệ, y tế, thể dục, thể thao ở mức cao so với cả nước; kinh tế phát 

triển năng động và hiệu quả với cơ cấu kinh tế phù hợp. 
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Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, các Bộ ngành Trung 

ương và các địa phương đang triển khai các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ đã đề ra. 

8. Cử tri kiến nghị về việc đẩy nhanh tiến độ việc sửa chữa tuyến Quốc 

lộ 80: 

Quốc lộ 80 thuộc thẩm quyền quản lý Cục Quản lý đường bộ IV, ghi nhận 

ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản 

đề nghị Cục Quản lý đường bộ IV sớm đầu tư nâng cấp mặt đường, hệ thống 

thoát nước dọc và gia cố sạt lở trên Quốc lộ 80, đoạn thuộc thành phố Cần Thơ 9. 

9. Công tác rà soát các quy hoạch trên địa bàn thành phố: 

Công tác rà soát các quy hoạch là hoạt động chỉ đạo thường xuyên và được 

đưa vào Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý của UBND thành phố. Qua 

rà soát, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số 122 đồ án quy hoạch xây 

dựng10, thời gian qua thành phố đã tiến hành cập nhật điều chỉnh đối với các quy 

hoạch đô thị đến nay không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và tình hình thực tế của từng địa phương, cụ thể:  

- Điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 các đồ án: Khu nhà ở cán bộ giáo viên 

Trường Đại học Cần Thơ, Sân golf và khu biệt thự cồn Ấu, Khu đô thị hai bên 

đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923) 

- (Lô số 23A), Khu dân cư Hưng Phú I (Lô số 3A), Khu tái định cư Phú An (Lô 

số 19), Khu tái định cư phường Thới Thuận (giai đoạn 2) quận Thốt Nốt, Khu 

dân cư Lô số 6, Khu Trung tâm thương mại, Văn phòng và nhà ở phường Cái 

Khế, Khu tái định cư Thới Nhựt - Lô số 1A, Khu tái định cư phường Hưng Phú, 

Tổ hợp Phân hiệu trường Đại học FPT tại Cần Thơ và Công viên Phần mềm FPT 

Cần Thơ, Khu dân cư 91B - giai đoạn 3, Khu dân cư Lô số 8C, Khu đô thị tái 

định cư Cửu Long, Mở rộng Khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (giai đoạn 

3) quận Thốt Nốt, Khu Đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn 

Hàng Bàng đến Đường tỉnh 923), Khu dân cư thương mại huyện Phong Điền, 

Khu công nghiệp Hưng Phú I (cụm A), Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây 

Đô, Khu Đô thị tái định cư An Bình.  

- Điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các đồ án: Khu công nghệ cao Cần 

Thơ; Khu đô thị và vui chơi giải trí tại cồn Khương, điều chỉnh cục bộ và cụ thể 

hóa chức năng khu đất thuộc đồ án quy hoạch 1/2000 cồn Cái Khế, Quy hoạch 

chung thị trấn Cờ Đỏ, Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các Sở ngành tiếp tục tiến 

hành rà soát các quy hoạch, kịp thời tham mưu đề xuất điều chỉnh đối với các quy 

hoạch không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình 

phát triển thực tế của từng địa phương; đồng thời tăng cường kiểm tra tiến độ 

thực hiện các dự án nhằm kịp thời đôn đốc triển khai thực hiện, kiên quyết thu 

                                           
9 Công văn số 758/SGTVT-QLKCHTGT ngày 20/4/2018 của Sở Giao thông vận tải. 

10  Quy hoạch chung đô thị: 06 đồ án (trong đó 01 đồ án quy hoạch chung thành phố và 05 quy hoạch chung thị trấn); Quy 

hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000: 20 đồ án; Quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/500: 96 đồ án.  
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hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định, không để ảnh hưởng đến cuộc sống 

của người dân. 

10. Cử tri đề nghị về việc xem xét quy hoạch, đầu tư xây dựng khu xử 

lý nước thải sinh hoạt tập trung ở các quận, huyện và nghĩa trang:  

Trong thời gian qua, thành phố luôn rất quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường nói chung, trong đó có lĩnh vực xử lý nước thải và 

nghĩa trang trên địa bàn thành phố nói riêng, cụ thể: 

- Về xây dựng khu xử lý nước thải: Theo Quy hoạch thoát nước thành phố 

Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND thành phố phê 

duyệt tại Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 29/11/2016, đến năm 2020 toàn 

thành phố sẽ có khoảng 10 nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 

khoảng 135.000 m3/ngày đêm; đến năm 2030 nâng công suất xử lý lên khoảng 

286.500 m3/ngày đêm. Dự kiến các trạm nước thải tập trung này dự kiến sẽ được 

xây dựng tại các khu đô thị tập trung tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

Hiện nay thành phố đã xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải 

30.000 m3/ngày đêm tại phướng Phú Thứ, quận Cái Răng để xử lý nước thải cho 

09 phường của quận Ninh Kiều. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang nghiên 

cứu mở rộng phạm vi thu gom nước thải để thu gom về nhà máy xử lý nước thải, 

trường hợp vượt công suất, sẽ thực hiện hiện các biện pháp nâng công suất xử lý 

nước thải từ 30.000 m3/ngày đêm lên 60.000 m3/ngày đêm đúng theo quy hoạch 

được duyệt.  

Do nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn chế, UBND thành phố đang 

kêu gọi bằng nhiều hình thức đầu tư tham gia xây dựng các nhà máy xử lý nước 

thải tại các quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố, nhằm từng bước hoàn 

thiện hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo môi trường và sự phát triển bền vững của 

thành phố.  

- Về quy hoạch, xây dựng nghĩa trang: UBND thành phố đã phê duyệt đồ 

án Quy hoạch nghĩa trang thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 14/4/2017. Theo đó, toàn địa bàn 

thành phố sẽ có 03 khu nghĩa trang tập trung gồm: (1) nghĩa trang tại khu vực Ô 

Môn và quận Bình Thủy; (2) nghĩa trang tại huyện Vĩnh Thạnh; (3) nghĩa trang 

tại quận Cái Răng. 

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở ngành liên quan thực hiện 

kêu gọi xã hội hóa về đầu tư xây dựng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ), cơ sở 

hỏa táng. Đến nay, thành phố Cần Thơ giao Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư 

Bông Sen Vàng đầu tư dự án Công viên vĩnh hằng Miền Tây tại phường Trường 

Lạc (quận Ô Môn) và phường Thới An Đông (quận Bình Thủy) với diện tích 

khoảng 150ha. 

11. Về việc thay thế cây xanh ở các tuyến đường trên địa bàn quận 

Ninh Kiều: 

Qua báo cáo của các cơ quan chức năng, công trình cải tạo và trồng mới 

cây xanh trên tuyến đường 30 tháng 4 và đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh 
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Kiều do UBND quận Ninh Kiều quyết định đầu tư; việc thay thế cây xanh ở các 

tuyến đường nêu trên là rất cần thiết, cụ thể: 

- Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua địa bàn quận Ninh Kiều) trong 

năm 2015 - 2016, tuyến đường này được đầu tư nâng cấp, đồng thời nâng cao toàn 

bộ dải phân cách trên tuyến đường, do đó hệ thống cây xanh, thảm cỏ bị ảnh 

hưởng rất nhiều, không thể phát triển bình thường. 

- Tuyến đường 30 tháng 4 được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2002, đến 

nay những cây xanh trên tiểu đảo, dải phân cách đã trải qua thời gian dài, các bộ rễ 

của cây cau trắng đã chèn hết đất, ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại hoa, lá 

màu trồng bên dưới, ngoài ra, các cây cau sau thời gian dài đã già cỗi, thiếu sức 

sống; cây sống được chủ yếu là do bổ sung phân bón và thuốc dưỡng. Đồng thời, 

trên tuyến đường này còn có cây dương đã già cỗi và bị khống chế tán, do dó, khi 

cắt tỉa sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

Trước thực trạng cây xanh tại 02 tuyến đường nêu trên rất cần thiết phải 

được chỉnh trang lại, ngoài ra, tại các buổi tiếp xúc cử tri HĐND các cấp cử tri với 

đại biểu cũng phản ánh cây xanh trên địa bàn quận Ninh Kiều chưa được đẹp, cần 

thiết cải tạo chỉnh trang lại để xứng tầm đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ và 

vùng ĐBSCL, UBND quận Ninh Kiều đã quyết định cải tạo, thay thế các cây xanh 

ở hai tuyến đường trên; trong quá trình thực hiện, quận Ninh Kiều có xin ý kiến 

góp ý của các Sở ngành có liên quan. 

12. Về việc triển khai thực hiện các dự án 02 bên đường Võ Văn Kiệt: 

Các dự án khu đô thị mới hai bên bên đường Võ Văn Kiệt đã được UBND 

thành phố thống nhất đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư tại Quyết định số 

539/QĐ-UBND ngày 02/3/2018, hiện nay thành phố đang tiến hành mời gọi đầu 

tư theo quy định. Riêng đối với khu đô thị mới Võ Văn Kiệt thuộc Đề án khai 

thác quỹ đất thành phố giai đoạn 2017-2021 đã được UBND thành phố phê duyệt 

tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 13/01/2017, với quy mô diện tích 266 ha, 

hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang triển khai thực hiện theo lộ 

trình cụ thể từ năm 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. 

13. Cử tri kiến nghị thành phố nên có phương án đầu tư xây dựng 

đồng bộ các công trình công cộng, tránh trường hợp các dự án đào lên, lấp 

xuống gây ảnh hưởng hạ tầng giao thông: 

Thành phố xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới 

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các chủ 

đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhau khi thực hiện đầu tư xây dựng các công trình 

phải đồng bộ và đúng quy hoạch được duyệt để hạn chế tránh tình trạng đào lên, 

lấp xuống làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông. 

14. Kiến nghị cử tri quận Ninh Kiều về việc xem xét đưa dự án nâng 

cấp hẻm 388, phường An Khánh vào danh mục dự án sử dụng vốn ODA: 

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hẻm 388, phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều có chiều rộng hẻm từ 3,1m - 3,3m, trung bình rộng 3,15m chưa 

đáp ứng yêu cầu tối thiểu 4m để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy; mặt 
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khác, Hiệp định của dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố 

Cần Thơ do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã kết thúc vào cuối tháng 6/2018. 

Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đề nghị UBND quận Ninh 

Kiều chủ động bố trí từ nguồn ngân sách của quận và huy động các nguồn hợp 

pháp khác để đầu tư hẻm 388, phường An Khánh. 

B. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN 

CHỨC NĂNG XEM XÉT, GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI  

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 

1. Cử tri kiến nghị lắp đặt hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng tại 

đoạn đường từ cầu Bà Bộ đến cầu Bình Thủy 3, Quốc lộ 91B:  

Theo báo cáo Sở Giao thông vận tải, trong thời gian qua Sở đã phối hợp 

với Chi cục Quản lý đường bộ IV.5, Công ty Cổ phần đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ 

- An Giang và UBND quận Bình Thủy khảo sát lắp đặt, bổ sung các biển báo 

hiệu, đèn cảnh báo trên tuyến Quốc lộ 91B. Trong thời gian tới, Sở Giao thông 

vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và các đơn vị chức năng có liên quan 

tiếp tục khảo sát để xem xét lắp đặt bổ sung thêm các biển báo hiệu, đèn cảnh báo 

tại các vị trí dễ xảy ra tai nạn giao thông.  

Riêng đối với kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến Quốc lộ 91B 

(trong đó có đoạn từ cầu Bà Bộ đến cầu Bình Thủy 3), UBND thành phố đã giao 

cho Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất cụ thể trình UBND thành phố xem 

xét, giải quyết trong tháng 7/2018. 

2. Về việc hỗ trợ 100% kinh phí để mua bảo hiểm y tế và trang bị thêm 

phương tiện công cụ cho lực lượng tuần tra canh gác để thực hiện nhiệm vụ: 

- Về chính sách mua bảo hiểm y tế cho Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị 

trấn: UBND thành phố đã giao Sở Nội vụ tham mưu trình HĐND thành phố thay 

thế Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công 

an xã, thị trấn, Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, 

khu vực vào kỳ họp giữa năm 2018. Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo xét thấy 

một số nội dung chưa đảm bảo quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm năm 

2015; do đó, UBND thành phố đã có văn bản gửi Thường trực HĐND thành phố 

xem xét thuận cho UBND thành phố trình tại kỳ họp cuối năm 2018.   

- Về trang bị phương tiện, công cụ cho lực lượng tuần tra canh gác: Ghi 

nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính tổng hợp nhu 

cầu từ các đơn vị có liên quan và trình HĐND thành phố xem xét bổ sung phân bổ 

dự toán ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2018. 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ, NGÂN SÁCH 

1. Về việc xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ đối với các xã 

đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nhằm đảm bảo các xã sau khi được công 

nhận thì tiếp tục nâng chất các tiêu chí mang lại hiệu quả thiết thực cho đời 

sống của nhân dân: 
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Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai 

kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 -

2020 11, UBND thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố tham mưu xây dựng tiêu chí, chỉ 

tiêu cụ thể, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kế hoạch xây 

dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2018-2020, nhằm đảm bảo công tác xây dựng nông thôn mới là quá trình thường 

xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Dự kiến 

UBND thành phố sẽ ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao này trong tháng 7/2018. 

2. Về việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách để xây dựng và 

phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái: 

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy về 

phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, UBND thành phố ban hành 

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/02/2017, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phong Điền và các Sở, ngành có liên quan 

tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố các nội dung để xây dựng và 

phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái theo Nghị quyết số 07-NQ/TU 

của Thành ủy.  

Trong quá trình xây dựng, góp ý dự thảo nghị quyết, UBND huyện Phong 

Điền và Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không xây dựng riêng nghị quyết về phát 

triển huyện Phong điền thành đô thị sinh thái mà lồng ghép các nội dung về ưu 

tiên đầu tư phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái vào các dự thảo 

nghị quyết của HĐND thành phố để cụ thể hóa các nghị quyết của Thành ủy. 

Thống nhất với ý kiến đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Phong 

Điền, UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu phối hợp với 

cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất lồng ghép các nội dung phát triển huyện 

Phong Điền theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy, trình HĐND thành phố 

tại kỳ họp cuối năm 2018. 

3.  Kiến nghị của cử tri huyện Phong Điền về việc xem xét thành lập 

chợ trái cây hoặc chợ nông sản trên địa bàn huyện, kết hợp khôi phục lại 

chợ nổi Phong Điền: 

Trước đây, chợ nổi Phong Điền là điểm đặc trưng của vùng đồng bằng 

sông Cửu Long chỉ buôn bán nông sản và dịch vụ du lịch là chủ yếu; hàng năm 

lượng du khách trong nước và quốc tế đến tham quan chợ nổi Phong Điền ngày 

càng tăng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến 

nay, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được xây dựng hoàn chỉnh 

thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, hệ thống cống KH9 đê bao khép kín 

vườn cây ăn trái đã đưa vào phục vụ và chợ nổi Cái Răng phát triển nhanh đã ảnh 

hưởng đến chợ nổi Phong Điền như giảm lượng khách kinh doanh, mua bán và 

khách tham quan du lịch so với trước đây.  

                                           
11 Công văn số 1354/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Từ thực tế trên, huyện Phong Điền đã định hướng quy hoạch và đang phối 

hợp với các ngành chức năng của thành phố đang xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư 

tham gia thực hiện xây dựng mới chợ đầu mối trái cây và khôi phục lại chợ nổi 

Phong Điền, kết hợp với du lịch sinh thái của huyện theo định hướng phát triển 

tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ về “Xây 

dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái”. 

4.  Về việc đầu tư điện trung thế và điện chiếu sáng tuyến Quốc lộ 61C 

(đoạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ): 

Theo Quy hoạch phát triển điện lực huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 được UBND thành phố phê duyệt tại 

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 08/7/2013, tuyến điện trung thế Quốc lộ 

61C (đoạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ) được phê duyệt đầu tư với tổng chiều 

dài khoảng 11km. Hiện nay, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đang tranh thủ 

nguồn vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức và đăng ký vốn với Tổng Công ty Điện 

lực miền Nam để xây dựng tuyến điện này trong giai đoạn đến năm 2020, dự kiến 

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ sẽ khởi công đầu tư vào cuối năm 2018 

trong trường hợp được phân bổ nguồn vốn. 

III. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ 

1. Kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước 02 bên 

đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc và nâng cấp sửa chữa cầu và 

đường trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn từ cầu Ngã Tư đến cầu Bình 

Thủy 2: 

- Kiến nghị cử tri về xây dựng hệ thống thoát nước 02 bên đường Nguyễn 

Chí Thanh, phường Trà Nóc thuộc đường tỉnh 917: Dự án Đường tỉnh 917 đang 

được UBND thành phố kêu gọi đầu tư xây dựng theo hình thức PPP (đối tác công 

tư) với quy mô xây dựng đường cấp III đồng bằng, có xem xét xây dựng hệ thống 

thoát nước hoàn chỉnh. Trước mắt, để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô 

thị, Sở Giao thông vận tải đang triển khai thi công cống thoát nước tạm dọc đoạn 

từ cầu Cống Số 1 đến cầu Ba Mon, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7/2018; 

đồng thời, xem xét tiếp tục đầu tư duy tu, sửa chữa mặt đường đoạn từ đầu tuyến 

đến Km1+300 từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố trong năm 

2018. 

- Kiến nghị về nâng cấp sửa chữa cầu và đường trên tuyến Bùi Hữu Nghĩa 

đoạn từ cầu Ngã Tư đến Cầu Bình Thủy 2 (thuộc Đường tỉnh 918): Dự án Đường 

tỉnh 918 đang được thành phố kêu gọi đầu tư xây dựng theo hình thức PPP (đối 

tác công tư). Trong thời gian kêu gọi đầu tư, để đảm bảo giao thông trên toàn 

tuyến, Sở Giao thông vận tải đã duy tu, sửa chữa tại các vị trí xuống cấp; hiện 

nay, Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục triển khai dặm vá ổ gà trên toàn tuyến để 

đảm bảo an toàn giao thông. 

2. Về nâng cấp, mở rộng cầu và đường thuộc tuyến tỉnh lộ 921, 923; 

nâng cấp, sửa chữa đoạn Ba Se, đầu Lộ Vòng Cung tiếp giáp với Quốc lộ 91:  
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- Về nâng cấp, mở rộng cầu và đường thuộc tuyến tỉnh lộ 921: Dự án đầu 

tư xây dựng Đường tỉnh 921 (tuyến thẳng nối từ Thốt Nốt đến cầu Ngã Tư) là 

một trong những dự án giao thông trọng điểm, cấp thiết của thành phố. Tuy 

nhiên, nhu cầu vốn để triển khai các dự án, nhất là các dự án giao thông trọng 

điểm kết nối vùng, kết nối các khu vực, các trung tâm đô thị trên địa bàn thành 

phố là rất lớn, ngân sách địa phương chưa thể cân đối nguồn vốn để đầu tư các dự 

án này, trong đó có dự án đường Tỉnh 921. Để thực hiện dự án này, thành phố 

đang đang kêu gọi đầu tư xây dựng theo hình thức PPP (đối tác công tư) với quy 

mô xây dựng đường cấp III đồng bằng. Trong thời gian kêu gọi đầu tư, để đảm 

bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này, Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai 

duy tu, sửa chữa mặt đường đoạn từ KM3+893 - KM13+750 thuộc địa bàn quận 

Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí 

Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố. 

- Về nâng cấp, mở rộng cầu và đường thuộc tuyến tỉnh lộ 923: Theo báo 

cáo của Sở Giao thông vận tải, công tác sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông 

trên toàn tuyến Đường tỉnh 923 đã được hoàn thành, trong đó đã thay thế mới 2/3 

nhịp dàn cầu Ba Se để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên 

đán 2018. Bên cạnh đó, để thực hiện, nâng cấp, mở rộng tuyến Đường tỉnh 923, 

đoạn Km11+120-Km25+380 từ thị trấn Phong Điền đến giao Quốc lộ 91, UBND 

thành phố đã thuận chủ trương cho chủ đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng 

Xây dựng - Chuyển giao (BT) với quy mô xây dựng đường cấp III đồng bằng; 

hiện nay chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đang lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án và thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án 

theo quy định. 

3. Kiến nghị của cử tri về đầu tư nâng cấp các phương tiện giao thông 

công cộng, sửa chữa nâng cấp các điểm chờ xe buýt trên tuyến Quốc lộ 91, 

bố trí lại các điểm chờ và bảng chờ xe buýt cho phù hợp: 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 06 đơn vị đang tham gia khai 

thác trên 07 tuyến xe buýt đang hoạt động (gồm 5 tuyến nội tỉnh và 2 tuyến đi các 

tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long) với tổng số phương tiện là 82 phương tiện và chiều 

dài mạng lưới tuyến khoảng 223km, tổng số lượt xe trung bình hoạt động trong 

ngày khoảng 388 lượt. Nhìn chung hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa 

bàn thành phố chưa thực sự đi vào chiều sâu, chất lượng phương tiện kém, hầu 

hết có niên hạn sử dụng trên 10 năm,việc triển khai các tuyến buýt trong quy 

hoạch vào khai thác gặp nhiều khó khăn. Một số vấn đề khó khăn, bất cập chủ 

yếu ảnh hưởng hoạt động VTHKCC như: mô hình tổ chức quản lý hoạt động xe 

buýt hiện nay còn chồng chéo giữa quản lý nhà nước và hoạt động khai thác, 

công tác trợ giá gặp khó khăn do nguồn lực của thành phố hạn chế và chưa ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp vận tải chưa có dẫn đến việc kêu gọi xã hội hóa hoạt động VTHKCC bằng 

xe buýt trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế.  

Để giải quyết những vấn đề còn bất cập, hạn chế trên, UBND thành phố đã 

ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 phê duyệt Đề án Xây 

dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng 
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bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng sau 

năm 2020, với mục tiêu phát triển VTHKCC bằng xe buýt theo hướng cung cấp 

dịch vụ xe buýt thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi lại của đa số người dân để 

khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng 

phương tiện cá nhân, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông khi đô thị ngày càng 

phát triển; Phát triển mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt đồng bộ, hợp lý, bảo đảm 

thuận lợi cho việc đi lại của người dân theo hướng phát triển tuyến xe buýt đến 

trung tâm các quận, huyện, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; Nâng 

cao chất lượng phương tiện VTHKCC bằng xe buýt, bảo đảm đầu tư phương tiện 

phù hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và nhu cầu đi lại của người dân;… 

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải cùng các Sở, 

ngành có liên quan tham mưu đề xuất về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín 

dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ VTHKCC 

bằng xe buýt; trợ giá cho hoạt động xe buýt; miễn, giảm giá vé cho người sử 

dụng dịch vụ xe buýt; hoàn thiện mô hình Trung tâm quản lý hoạt động 

VTHKCC bằng xe buýt, trình UBND thành phố xem xét, quyết định trong năm 

2018. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố thu hút đầu tư để nâng cấp và hiện 

đại hóa phương tiên và kết cấu hạ tầng phục vụ VTHKCC bằng xe buýt, góp 

phần nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố 

từng bước phấn đấu đáp ứng tối thiểu từ 5-7% nhu cầu đi lại của người dân theo 

chủ trương của Chính phủ. 

4. Về việc sửa chữa các mố cầu bị lún tại dốc cầu Sang Trắng và cầu 

Trà Nóc trên tuyến đường Lê Hồng Phong: 

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, việc sữa chữa cầu Trà Nóc, cầu 

Sang Trắng 1, cầu Sang Trắng 2 trên tuyến Quốc lộ 91 đã được Chi Cục Quản lý 

đường bộ IV.5 - Cục Quản lý đường bộ IV thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam 

sửa chữa. Tuy nhiên, hiện nay các mố cầu này tiếp tục có dấu hiệu bị lún, Sở 

Giao thông vận tải đã tiếp tục đề nghị Chi Cục Quản lý đường bộ IV.5 sớm triển 

khai thực hiện duy tu, sửa chữa. 

5. Về việc giải quyết cho các hộ dân có nhà bị nứt khi thi công        

nâng cấp Quốc lộ 91: 

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi thi 

công nâng cấp Quốc lộ 91 và 91B là 48 hộ12, trong đó: đợt 1 có 11 hộ bị ảnh 

hưởng bởi Quốc lộ 91, đã kiểm định xong và hoàn tất công tác hỗ trợ với số tiền 

trên 923 triệu đồng; đợt 2 gồm 37 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 91 và 91B: 

các cơ quan chức năng đã khảo sát kiểm định xong 30/37 hộ bị và đang tiếp tục 

tiến hành kiểm định tiếp 07 hộ còn lại để xác định mức độ thiệt hại để hỗ trợ chi 

phí khắc phục cho hộ dân sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, dự kiến sẽ hoàn 

thành trong tháng 7/2018. 

6. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn được nhiều cử tri kiến nghị: 

                                           
12 Ảnh hưởng bởi Quốc lộ 91: 20 hộ; ảnh hưởng bởi Quốc lộ 91B: 27 hộ. 
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Thời gian qua, việc kiểm tra, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn thành phố luôn được đại biểu HĐND và cử tri toàn thành phố 

quan tâm. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, 

UBND thành phố đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương đẩy mạnh 

tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các 

cơ sở, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Qua đó, nhìn chung các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường; tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp vẫn chưa 

thực hiện triệt để theo các quy định dẫn đến tình trạng xả thải chưa đạt qui chuẩn, 

gây ô nhiễm môi trường. 

Trong năm 2017, qua thanh tra, kiểm các tra cơ sở sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ trên địa bàn thành phố, đã phát hiện và xử phạt 119 cơ sở vi phạm         

về tiếng ồn, nước thải, chất thải,… với số tiền phạt trên 8,6 tỷ đồng; đồng thời 

yêu cầu các cơ sở vi phạm thực hiện các biện pháp khắc phục các hành vi gây     

ô nhiễm môi trường. 

Từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức 15 cuộc 

thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 29 doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất trên địa bàn thành phố (trong đó cơ sở nấu nhôm phế liệu thành phẩm tại ấp 

Thới Trung, huyện Cờ Đỏ; các cơ sở, doanh ngiệp dọc Quốc Lộ 91, Nhà máy xử 

lý rác thải Ecotech). Hiện nay, đã có kết luận thanh tra của một số cơ sở, doanh 

nghiệp và đang tiếp tục tiến hành phân các tích mẫu còn lại, khi có kết quả sẽ xử 

lý theo quy định đối với các doanh nghiệp, cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, đồng thời báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND thành phố 

trong quý III/2018 để thông tin đến cử tri.  

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các sở ngành tiếp tục tham 

mưu UBND thành phố hoàn chỉnh các văn bản qui định pháp luật về bảo vệ môi 

trường tại địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trinh sát và kiểm 

soát việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp; rà soát 

khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã bị thanh tra xử 

phạt; công bố công khai các hành vi vi phạm pháp luật trên các phương tiện 

thông tin đại chúng nhằm răn đe đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường.  

7. Cử tri đề nghị có giải pháp khắc phục mùi hôi của bãi rác tại 

phường Phước Thới, quận Ô Môn: 

Thành phố xin chia sẻ nỗi bức xúc của cử tri về vấn đề ô nhiễm trường do 

nhà máy rác Ecotech hoạt động gây ra; về vấn đề này thành phố rất quan tâm và 

thường xuyên đi kiểm tra công ty này và yêu cầu phải duy trì và vận hành hệ 

thống xử lý môi trường đúng theo quy định, tuy nhiên do công nghệ lạc hậu nên 

không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường. Do đó, UBND thành phố 

đã mời gọi nhà đầu tư và hiện đang xây dựng nhà máy xử lý rác tại huyện Thới 

Lai, dự kiến sẽ sẽ hoàn thành đưa vào vận hành trong quý III/2018, khi nhà máy 

ở Thới Lai đi vào hoạt động, UBND Thành phố sẽ đóng cửa nhà máy xử lý rác 

thải Ecotech Cần Thơ. 
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8. Cử tri đề nghị sớm có lộ trình di dời Nhà máy Nhựa (đoạn giữa 2 

hẻm 286 và hẻm 290 đường Cách mạng Tháng Tám) ra khỏi khu dân cư; 

đồng thời tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty 

Nam Mỹ và Công ty Cơ khí Bao Bì trong Khu Công nghiệp Trà Nóc: 

- Kiến nghị của cử tri về sớm có lộ trình di dời nhà máy Nhựa (đoạn giữa 2 

hẻm 286 và hẻm 290 đường Cách mạng Tháng Tám) ra khỏi khu dân cư: Để thực 

hiện di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô 

nhiễm môi trường, UBND thành phố đã giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng 

Đề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân 

cư gây ô nhiễm môi trường và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.        

Hiện nay, Sở Công Thương đang lấy ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành liên 

quan đến Đề án, dự kiến sẽ trình UBND thành phố xem xét vào trong tháng 

7/2018. Khi Đề án được phê duyệt sẽ là cơ sở để triển khai thực hiện lộ trình di 

dời nhà máy này ra khỏi khu dân cư.  

- Về công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

đối với Công ty Nam Mỹ và Công ty Cơ khí Bao Bì trong Khu Công nghiệp Trà 

Nóc: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp với Ban Quản lý khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ 

chức kiểm tra đối với các công ty này trong 06 tháng cuối năm 2018 và sẽ báo 

cáo kết quả đến Thường trực HĐND thành phố để thông tin đến cử tri tại kỳ họp 

cuối năm 2018. 

9. Thông tin về thời gian xây dựng Tượng đài Chiến thắng ba mũi  

giáp công: 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ xem xét xây dựng Tượng 

đài chiến thắng ba mũi giáp công của Tiểu đoàn Tây Đô khi triển khai thực hiện 

Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ. 

10. Thông tin về quy hoạch chùa Nam Nhã:  

Về việc quy hoạch chùa Nam Nhã, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng 

cập nhật vào Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của quận Bình Thủy với quy mô 

phù hợp. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thực hiện các thủ tục lập quy hoạch phân 

khu (lựa chọn nhà thầu, lập đồ án,...) theo quy định, dự kiến sẽ hoàn thành Quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của quận Bình Thủy vào cuối năm 2018. 

11. Thông tin về tiến độ thực hiện các công trình: Cầu Trà Niền, 

đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và đường vào Trường Phan Văn Trị: 

 Để thực hiện các công trình trên, cuối năm 2017, UBND thành phố đã bố 

trí 45,678 tỷ đồng. Hiện nay, tiến độ thi công tuyến đường từ Khu di tích lịch sử 

Lộ Vòng Cung đến Trung tâm huyện Phong Điền đang được Chủ đầu tư triển 

khai thực hiện đạt 60% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 

2018 (trong đó có cầu Trà Niền và đường vào Trường THCS Phan Văn Trị). 

12. Thông tin về đầu tư xây dựng quảng trường và Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao huyện Phong Điền: 
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- Về đầu tư xây dựng quảng trường: Theo báo cáo của UBND huyện Phong 

Điền, hiện nay, 02 dự án quảng trường UBND huyện và Huyện ủy đã được thống 

nhất chủ trương nhập lại thành một dự án, hiện nay UBND huyện đang lập các 

thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công.  

- Về đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Hiện nay Ban quản lý 

dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền đã lập xong thủ tục đầu tư và 

các thủ tục có liên quan, dự kiến sẽ triển khai bồi thường và tổ chức đấu thầu thi 

công trong Quí III/2018. 

13. Thông tin về dự án Trường bắn đồng bằng sông Cửu Long tại xã 

Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã có văn bản báo cáo, đề xuất 

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về các nội dung liên quan đến Dự án Trường bắn đồng 

bằng sông Cửu Long tại xã Đông Thắng, cụ thể: gia hạn thời gian triển khai dự 

án sau năm 2018, giảm quy mô và các hạng mục công trình, tổng mức đầu tư. 

Khi có thông tin phản hồi của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, thành phố sẽ thực hiện các 

bước tiếp theo, theo đúng quy định. 

C. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN CHỨC 

NĂNG TIẾP THU, NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 

1. Về đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước 02 đường Nguyễn Văn Cừ 

đoạn từ Cầu Mỹ Khánh 2 đến Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam: 

Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu Mỹ Khánh 2 đến Thiền viện Trúc Lâm 

Phương Nam) thuộc dự án đầu tư công trình đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai 

đoạn II (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền - Tân Thới) được UBND thành phố phê 

duyệt tại Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 và giao Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng thành phố làm Chủ đầu tư gồm các hạng mục công trình: 

đường, cầu, cống thoát nước ngang đường, cây xanh, chiếu sáng, tuynel kỹ thuật, 

nhưng không bao gồm hệ thống thoát nước đô thị. Đoạn đường này đã được thi 

công hoàn thành và bàn giao công trình cho UBND huyện Phong Điền quản lý từ 

ngày 08/01/2016. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố giao Sở Giao thông 

vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu 

đề xuất giải pháp giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong Quý 

III/2018. 

2.  Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố thông tin về thời 

gian thực hiện tuyến đường WB5 thuộc Vĩnh Bình - Thạnh Lộc: 

Qua rà soát, dự án đường Thới Thuận - Thạnh Lộc, thuộc hợp phần C dự 

án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB5), đã hoàn 

thành với tổng chiều dài 6,8km (điểm đầu tại Km45+850 Quốc lộ 91 điểm cuối 

tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh). Theo Hiệp định tín dụng phát triển số 

4306-VN ngày 22/11/2007 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng 

Thế giới để vay vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long đã 

hết hiệu lực từ ngày 31/12/2015. UBND thành phố xin ghi nhận ý kiến của cử tri, 

đồng thời giao Sở Giao thông vận tải phối hợp UBND huyện Vĩnh Thạnh nghiên 

cứu, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề này. 
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3. Về xây dựng đường dân sinh và hệ thống thoát nước tại cầu Cái 

Chôm thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn: 

Công trình đường tỉnh 920, đoạn từ Rạch Chôm đến nhà máy xi măng Hà 

Tiên 2 được UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án 2 triển khai thực hiện năm 

2017, hiện nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua thời gian khai thác đã 

phát sinh việc cần phải xây dựng hai đường dân sinh cầu Rạch Chôm để thuận 

tiện việc đi lại của Nhân dân và xây dựng hệ thống thoát nước dọc trên tuyến để 

khắc phục tình trạng nước tràn vào nhà dân khi trời mưa. Tuy nhiên, hai hạng 

mục nêu trên không có trong dự án và công trình đã hết thời gian thực hiện nên 

không thể xin chủ trương phát sinh công trình. Để giải quết vấn đề này, UBND 

thành phố giao phối hợp với UBND quận Ô Môn đề xuất giải pháp giải quyết, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong Quý III/2018. 

Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức giải quyết, thực 

hiện; tuy nhiên, một số vấn đề bức xúc chưa được giải quyết quyết liệt, triệt để,... 

UBND thành phố xin được chia sẻ trước những khó khăn bức xúc của bà con cử 

tri và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND thành phố, cử tri 

thành phố để chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển    

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ VN thành phố; 

- Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- VP. HĐND thành phố; 

- VP. UBND thành phố (2,3); 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu VT. VNT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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