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Số: 3306/UBND-TH Cần Thơ,  ngày 28 tháng 9 năm 2018 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 9 

HĐND thành phố 

                                     
Kính gửi: Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành:     

Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục 

và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và  

Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin 

và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Ban Quản lý 

dự án đầu tư  xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ. 

 Thực hiện đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại   

Báo cáo số 407/BC-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc sở, 

Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành nêu trên có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ 

quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri, báo cáo kết 

quả (theo đề cương đính kèm) 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 

chậm nhất vào ngày 09 tháng 10 năm 2018 (Gửi kèm file.doc đến hộp thư điện 

tử: htngochieu@cantho.gov.vn; vntoan@cantho.gov.vn), cụ thể: 

1. Sở Công Thương: Cử tri quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục 

kiến nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất 

lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

2. Sở Giao thông vận tải: 

a) Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố thông tin cho cử tri biết 

thời gian khởi công xây dựng cầu Vàm Xáng, nhằm góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội tại địa phương.  

b) Phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh: Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề 

nghị thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến đường WB 5 đến xã Thạnh Lộc 

và nâng cấp tuyến đường WB 5 (tải trọng từ 6 tấn lên 13 tấn), để tạo điều kiện 

thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.  

c) Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị cấp có thẩm quyền lắp đặt đèn tín hiệu  

giao thông tại giao lộ ngã ba tuyến tránh Thốt Nốt. 
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d) Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị ngành chức năng xem lại việc điều 

chỉnh các nút giao tại đường Võ Văn Kiệt cho phù hợp, cụ thể: giữ nguyên 

nút giao đoạn đường Đồng Văn Cống - Võ Văn Kiệt (vì từ đường Đồng Văn 

Cống, ra đường Võ Văn Kiệt muốn qua lộ phải chạy ngược trở về cầu Bà Bộ 

rồi quay lại rất xa). 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị thành phố 

thông tin cho cử tri biết kết quả, cũng như công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông của thành phố Cần Thơ vừa qua; sớm triển khai kế hoạch nâng 

cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Lộc. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố ban hành chính sách 

kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện, nhằm thu hút lao động, tạo việc làm tại 

địa phương; hỗ trợ các hộ chăn nuôi thủy sản (chủ yếu là cá tra) sau khi tham 

gia vào hợp tác xã. 

b) Phối hợp với UBND huyện Phong Điền : Cử tri huyện Phong Điền kiến 

nghị thành phố sớm phân bổ kinh phí đầu tư tuyến đê bao khép kín kết hợp với 

giao thông trên địa bàn huyện, nhằm bảo vệ vườn cây ăn trái và việc đi lại của 

bà con cử tri. 

c) Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố thông tin cho cử tri biết thời 

gian khởi công xây dựng Bờ Kè đường Võ Tánh khu vực Yên Thuận, phường 

Lê Bình; đồng thời, thông tin cho cử tri biết việc đầu tư xây dựng đoạn Kè này 

có làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn Di sản phi vật thể cấp quốc gia - Văn hóa 

Chợ nổi Cái Răng. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành 

phố thông tin cho cử tri biết kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản 

xuất thời gian qua và định hướng phát triển khoa học - công nghệ của thành phố 

trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

6. Sở Nội vụ: Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố xem xét trợ cấp 

hằng tháng cho Tổ trưởng Tổ tự quản ở tại địa phương vì hiện nay lực lượng này 

chưa nhận được sự hỗ trợ trong khi vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ do khu vực giao. 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí để Quận duy 

tu, sửa chữa một số tuyến kênh trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, nhằm tránh 

những tai nạn, rủi ro đáng tiếc xảy ra. 

b) Cử tri quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục kiến nghị ngành chức 

năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

c) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh  kiến nghị thành phố thông tin cho cử tri biết 

định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới, nhất là việc phát 

triển cánh đồng lớn. 
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8. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh khu đất đang được Công ty Cổ phần 

720 (đoạn hẻm 17 đường  Lê Hồng Phong) cho thuê lại để làm nơi chứa phế 

liệu, hiện không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ, làm ảnh hưởng 

đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Kiến nghị thành phố thu hồi 

để sử dụng vào các mục đích xã hội khác.  

b) Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị ngành chức năng thành phố có giải pháp 

để thay thế bọc nylon trong sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan có liên quan: 

Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị ngành chức năng thành phố tăng cường quản lý và 

có chế tài xử lý nghiêm đối với việc đăng tải các thông tin có chứa các nội dung 

phản cảm, phản động trên các trang mạng xã hội. 

10. Sở Xây dựng: Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố yêu cầu chủ 

đầu tư của những dự án khu dân cư trên địa bàn quận đảm bảo hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng như đã cam kết với thành phố.  

11. Sở Y tế:  

a) Cử tri quận Bình Thủy, huyện Cờ Đỏ đề nghị ngành Y tế xem xét, chấn 

chỉnh tình trạng bác sĩ kê toa thuốc không nằm trong danh mục thuốc BHYT 

(người có thẻ BHYT phải tự mua bên ngoài).  Đồng thời, kiến nghị đưa tất cả các 

loại thuốc vào danh mục BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. 

b) Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị ngành Y tế thành phố kiểm tra việc 

Bệnh viện Tâm Thần thành phố không cấp, phát thuốc cho người bệnh có thẻ 

BHYT khi khám và điều trị bệnh tại đây, mà phải tự mua thuốc bên ngoài (vì lý 

do hết thuốc). 

c) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị ngành chức năng thành phố:  

- Rà soát, cắt giảm các thủ tục khi chuyển viện đối với bệnh nhân sử dụng 

thẻ BHYT, vì hiện nay khi bệnh nhân yêu cầu chuyển viện, Bệnh viện đa khoa 

Huyện giải quyết thủ tục còn chậm. 

- Quan tâm đầu tư xây dựng và sớm đưa vào sử dụng Bệnh viện Mắt - 

Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ (cơ sở mới) nhằm phục vụ tốt hơn việc 

khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long. Vì Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần 

Thơ (số 39, đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hiện nay 

nhỏ hẹp việc bố trí giường bệnh chưa hợp lý (đa phần người bệnh đến khám, 

điều trị về mắt là lớn tuổi, có trường hợp trên 85 tuổi nhưng lại bố trí ở tầng 4 

hoặc tầng 5, trong khi hệ thống thang máy của bệnh viện không hoạt động… gây 

rất nhiều khó khăn trong việc thăm, khám, điều trị bệnh. 

12. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức thành phố Cần Thơ: Cử tri quận Bình Thủy đề nghị 

thông tin cho cử tri biết thời gian hoàn thành công trình nâng cấp các hẻm trên địa 

bàn quận do Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị (ODA) làm chủ đầu tư.  
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Nhận được Công văn này, yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, 

ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./. 

(Kèm đề cương báo cáo) 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND thành phố; 

- VP HĐND thành phố; 

- UBND huyện: Phong Điền, Vĩnh Thạnh; 

- VP. UBND thành phố (2, 3); 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu VT. VNT 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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