
 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số: 153 /BQL-CSXH 
Về việc báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND 

thành phố Cần Thơ. 

        Cần Thơ, ngày 24 tháng 3 năm 2017 

Kính gửi: 

 - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; 

 - Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; 

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

 

Thực hiện Công văn số 692/UBND-TH ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND 

thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 

HĐND thành phố; 

Ban Quản lý dự án ODA đã phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, báo 

cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nội dung như sau: 

- Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hạng mục Cải tạo hồ Bún Xáng thuộc 

dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ, 

đã Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Công văn số 470/TTg-QHQT ngày 10 tháng 4 

năm 2012 và các quy định hiện hành của UBND thành phố Cần Thơ, đảm bảo quyền lợi 

cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án. Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

đã thực hiện cơ bản hoàn chỉnh, đang trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt và đang chờ 

UBND thành phố bổ sung nguồn vốn đối ứng để tiếp tục chi trả cho các hộ dân. 

- Đối với những hộ dân mà diện tích đất sau khi bị thu hồi không đủ để xây dựng 

nhà theo quy định, Hội đồng bồi thường dự án xem xét từng trường hợp cụ thể để giải 

quyết tái định cư đảm bảo quyền lợi cho hộ dân. 

Ban Quản lý dự án ODA báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy 

ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:      

    - Như trên; 

    - Lưu VT. 

  

           

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

     

 

 

                

                                                                                                Trần Như Minh 
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