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Số: 2097 /VPUB-TH 
V/v cập nhật kết quả giải quyết,  

kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 4 

HĐND thành phố đến nay 

Cần Thơ, ngày 28 tháng 6 năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan: Công an thành phố, 

Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và 

Công nghệ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, 

Thông tin và Truyền thông, Thanh tra thành phố, Tư 

pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy; 

- Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Đào Anh Dũng tại cuộc buổi họp giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố về giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và nghe báo cáo kết quả 

giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017 vào ngày 28 

tháng 6 năm 2017. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các Giám đốc sở, Thủ 

trưởng cơ quan, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương báo cáo cập nhật tiến độ giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành 

phố đến nay; báo cáo nêu rõ kiến nghị nào đã được giải quyết dứt điểm (kết quả 

cụ thể), kiến nghị nào chưa được giải quyết hoặc cần có thời gian, lộ trình để 

giải quyết (báo cáo kết quả cụ thể, nêu rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và 

xác định các giải pháp, thời gian cụ thể để giải quyết dứt điểm các kiến nghị) 

Báo cáo gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban 

nhân dân thành phố trước 15 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2017 (gửi kèm file 

Word đến hộp thư điện tử: vntoan@cantho.gov.vn), cụ thể: 

1. Công an thành phố: 

a) Cử tri quận Ô Môn, huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị ngành Công an phối 

hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham 

gia giao thông trên địa bàn, vì hiện nay tình trạng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo 

hiểm khi tham gia giao thông, đậu xe không đúng nơi quy định có chiều hướng 

gia tăng, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đồng thời, lực lượng 

Công an cũng tăng cường tuần tra về đường thủy vì hiện nay có nhiều ghe tàu 

chạy với công suất lớn gây sạt lỡ tuyến kinh Thắng Lợi 1, huyện Vĩnh Thạnh.  
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c) Cử tri phản ánh trên Quốc lộ 91 đoạn thuộc phường Trà An, Trà Nóc có 

nhiều xe tải, xe ô tô đậu trên làn đường dành cho xe hai bánh buộc các xe này 

phải chạy trên làn đường dành cho xe ô tô dẫn đến bị xử phạt và gây nguy hiểm. 

Đề nghị xử phạt đối với các xe đậu sai quy định. 

2. Sở Công Thương:  

a) Cử tri đề nghị thành phố cần có giải pháp mạnh hơn nữa trong việc kiểm 

tra, kiểm soát thị trường; hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng bày bán trên thị 

trường; thường xuyên phổ biến, thông tin trên các phương tiện truyền thông để 

người dân nhận biết được hàng giả, hàng nhái; đồng thời, xử lý nghiêm đối với 

các cơ sở bán hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ. 

b) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị quan tâm về điện sinh hoạt cho nhân 

dân tuyến Kênh Hai Bộn (thuộc huyện Vĩnh Thạnh), hiện tại nơi đây gần 80 hộ 

dân chỉ dùng điện câu đuôi, không đảm bảo an toàn. 

c) Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị nhà nước nên có chính sách hỗ trợ cho 

làng nghề đan lưới vì hiện nay giá lưới bán ra rất thấp, đời sống của người dân ở 

làng nghề gặp khó khăn.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

a) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường 

kiểm tra, quản lý đối với việc vận động các khoản đóng góp ngoài học phí tại các 

trường hiện nay và chỉ đạo hạn chế để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ học sinh, 

nhất là các gia đình có thu nhập thấp. 

b) Cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng phản ánh hiện nay tình trạng bạo lực 

trong nhà trường ngày càng tăng, ngành Giáo dục có giải pháp gì nhằm nâng cao 

đạo đức học đường để cùng với gia đình và xã hội ngăn chặn tình trạng này. 

4. Sở Giao thông vận tải: 

a) Cử tri huyện Phong Điền, quận Cái Răng phản ánh tuyến Quốc lộ 61C 

đoạn từ cầu Ba Láng đến dốc cầu Trầu Hôi hiện hư hỏng nặng, nguy hiểm cho 

người tham gia giao thông, đề nghị có kế hoạch sửa chữa gấp để bảo đảm an toàn 

giao thông; đồng thời sớm lắp đặt biển báo trên các tuyến đường để người tham 

gia giao thông chấp hành nhất là quy định về tải trọng, vì hiện nay các xe tải khi 

lưu thông tránh trạm thu phí Ô Môn, Cái Răng làm cho các tuyến đường nhỏ bị 

hư hỏng nặng, đề nghị thành phố có biện pháp ngăn chặn tình trạng này. 

b) Cử tri quận Ô Môn kiến nghị sớm sửa chữa các tuyến lộ Vòng Cung; 

tuyến đường 920C, đoạn đường từ Công ty Xi măng Tây Đô đến nhà máy nhiệt 

điện Ô Môn bị hư hỏng nhiều, dễ xảy ra tai nạn giao thông; lắp đặt biển báo 

tuyến đường vào Bệnh viện Lao, lắp đèn tín hiệu ở ngã ba lộ tẻ Bằng Tăng, đoạn 

ngã ba sạt lở Quốc lộ 1 (hướng đi Thốt Nốt, Ô Môn) và dặm vá lại tuyến Quốc lộ 

91 (đường tránh qua cầu Ô Môn) và 2 điểm chưa thi công xong gần ngã ba Lộ tẻ 

Ba Se trên địa bàn phường Phước Thới. 

c) Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị sớm nâng cấp và sữa chữa các đường tỉnh 

921, 922 và đưa công trình đường Cờ Đỏ - Nóc Bằng vào danh mục ưu tiên đầu 

tư vì hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp, lưu lượng xe lưu thông rất nhiều, 
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đặc biệt là các xe đi từ tỉnh Kiên Giang; sớm lắp đặt cống trên tỉnh lộ 921 đoạn từ 

cầu Ngã Tư đến cầu Cái He, do tuyến đường này trời mưa thường gây ngập nước 

không đảm bảo an toàn giao thông.  

d) Cử tri phản ánh Quốc lộ 91 có dãy phân cách, chỗ quay đầu xe quá xa 

dẫn đến tình trạng người tham gia giao thông đi tắc ngang trên phần đường dành 

cho người đi bộ, dễ gây ra tai nạn, đề nghị tăng cường kiểm tra, quản lý và có 

hướng giải quyết giúp cho người dân thuận tiện trong tham gia giao thông. Đồng 

thời kiến nghị thành phố xây dựng một số cầu vượt ở các giao lộ thường xảy ra 

kẹt xe và đề nghị nghiên cứu kỹ khi làm cầu vượt dành cho người đi bộ ngang 

Trường Trà Nóc 4 và chợ Sang Trắng vì cầu này chỉ dành cho người đi bộ, trong 

khi nhu cầu của người đi xe hai bánh cũng rất nhiều.  

đ) Cử tri phản ánh Quốc lộ 91 được nâng cấp mở rộng khang trang nhưng 

còn một số đoạn từ cầu Trà Nóc đến cầu Sang Trắng hệ thống thoát nước chưa 

tốt, khi trời mưa nước bị ứ đọng không đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị sớm 

khắc phục. 

e) Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị sớm nâng cấp đường dọc 2 bên Quốc lộ 

91 đoạn qua phường Tân Hưng của quận, vì khi mưa lớn nước ngập và thoát rất 

chậm gây khó khăn cho người dân đi lại, nhất là các em học sinh; tuyến Quốc lộ 

91 còn một số hạng mục chưa hoàn thành nhưng đã đưa vào thu phí, gây dư luận 

không tốt trong Nhân dân và đề nghị lắp đèn giao thông ở điểm cầu 30/4 để điều 

tiết lưu thông góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị thành phố sớm nâng 

cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 921 đoạn từ Cầu Trà Bay đến Cầu Vạn Lịch, hiện nay 

lưu lượng xe qua lại quá đông và mặt đường bị hư hỏng nhiều, dễ xảy ra tai nạn. 

g) Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm kinh phí để các 

huyện nâng cấp các tuyến lộ giao thông nông thôn đã xuống cấp. 

h) Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố lắp đặt biển báo tại các ngã ba, 

ngã tư trên tuyến Vành đai phi trường nhánh B và lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên 

tuyến Quốc lộ 91B (đoạn từ cầu Bà Bộ đến cầu Bình Thủy). 

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Cử tri kiến nghị thành phố cần chọn một 

số sản phẩm chủ lực để đăng ký thương hiệu nhằm quảng bá hình ảnh và sản 

phẩm tiêu biểu của Cần Thơ với các địa phương trong nước và quốc tế. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Cử tri quận Cái Răng đề nghị sớm thông tin cho cử tri biết dự án Trung 

tâm Văn hóa Tây Đô từ năm 2000 đến năm 2014 có kiểm kê và đo đạc nhưng đến 

nay vẫn chưa triển khai thực hiện, nguyên nhân, khi nào thực hiện; Dự án của 

Khu Công nghiệp của Công ty TNHH MTV VLXD và xây lắp Thương mại - Bộ 

Công Thương (BMC), nếu đơn vị không có khả năng tài chính để thực hiện thì đề 

nghị thành phố thu hồi chủ trương đầu tư và xóa quy hoạch này. 

b) Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố thông tin về quy hoạch 200 

mét dự án 02 bên đường Nguyễn Văn Cừ cho cử tri biết có thực hiện không và 

khi nào triển khai thực hiện. 

c) Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị: 
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- Cử tri kiến nghị thành phố bố trí vốn để giải quyết dứt điểm công tác bồi 

hoàn cho 64 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Hành chính quận Bình Thủy vào 

đầu năm 2017.  

- Đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ, kêu gọi các dự án đầu tư 02 bên 

đường Võ Văn Kiệt để thúc đẩy phát triển quận Bình Thủy theo quy hoạch. 

d) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh có ý kiến qua thông tin báo chí được biết thành 

phố Cần Thơ đang xây dựng để trở thành thành phố thông minh, đây là xu thế phát 

triển chung của các thành phố lớn. Cử tri kiến nghị để phát triển thành phố thông 

minh cần tập trung đầu tư nhiều hơn cho các huyện xa trung tâm thành phố, nhất là 

về kết cấu hạ tầng giao thông, mới đảm bảo sự phát triển đồng bộ giữa quận với 

huyện. 

đ) Cử tri đề nghị kiểm tra đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, cụ thể như 

Công ty Hồng Quang chủ đầu tư khu Thới Nhựt phần đất đã bồi thường thì bỏ 

hoang không quản lý, dễ xảy ra cháy; đối với phần diện tích mà Công ty chưa bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, đề nghị thành phố thu hồi chủ trương đầu tư vì dự 

án kéo dài nhưng nhà đầu tư không có động thái triển khai tiếp. 

e) Cử tri đề nghị thành phố kiểm tra, đôn đốc đối với dự án Khu đô thị và 

vui chơi giải trí tại Cồn Khương do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Miền Nam 

đầu tư. Nếu Công ty không thực hiện đúng cam kết về tiến độ thực hiện thì đề 

nghị thu hồi chủ trương đầu tư để hạn chế việc ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân 

dân trong vùng dự án. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa, 

quận Bình Thủy tiếp tục kiến nghị Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần xây dựng cầu đường 675 để 

thực hiện việc chi trả lương hưu theo cam kết giữa Công ty và người lao động, vì 

đến nay đã quá thời hạn nhưng Công ty chưa thực hiện như đã cam kết. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ nông dân 

trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao 

hơn, vì hiện nay sản xuất lúa mang lại hiệu quả không cao. 

b) Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố nên có quan tâm chính 

sách hỗ trợ miễn tiền sử dụng nước sạch những hộ gia đình chính sách, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn. 

c) Cử tri huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục kiến nghị thành phố 

quan tâm có các giải pháp hiệu quả hơn trong việc thực hiện Quyết định 

80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thu hút các 

doanh nghiệp sản xuất lúa gạo, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân và 

tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp sản xuất lúa gạo để tránh 

tình trạng thương lái ép giá mua lúa khi vào vụ thu hoạch. 

d) Cử tri phường Tân Hưng và Thuận Hưng, quận Thốt Nốt kiến nghị 

ngành chức năng quan tâm xem xét hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, 

mưa lũ gây ngập úng trong vụ lúa Đông xuân năm 2016 - 2017. 
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9. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Cử tri phường Trà Nóc, quận Bình Thủy tiếp tục phản ảnh ô nhiễm môi 

trường tại khu công nghiệp, có hành vi xả thải ra cống thoát nước Quốc lộ 91, ra 

sông Hậu. 

b) Cử tri thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh phản ánh Nhà máy may 

Vinatex thải nước thải sinh hoạt ra môi trường, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và 

thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp của các hộ dân xung quanh khu vực này, đề 

nghị ngành chức năng kiểm tra, làm rõ, sớm thông tin kết quả đến cử tri biết. 

c) Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh hoạt động của Công ty thủy sản Ấn Độ 

Dương trên địa bàn quận gây ô nhiễm không khí xung quanh (có mùi hôi), đề 

nghị kiểm tra, xử lý. 

d) Cử tri quận Thốt Nốt thành kiến nghị phố xem xét giá đền bù đối với 

việc quy hoạch giai đoạn 3 Khu công nghiệp Thốt Nốt vì mức giá đền bù hiện 

nay chưa hợp lý. 

đ) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh thời gian gần đây một số cơ sở sản xuất 

trong Khu công nghiệp Trà Nóc gây ô nhiễm môi trường: xả khói, bụi, tiếng ồn, 

nước thải, mùi hôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân (Cụ thể như: 

Công ty Hùng Tiến, Công ty Nam Mỹ, Công ty Lông Vũ, Công ty Vinaget , . . ). 

Đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý. 

e) Cử tri quận Cái Răng phản ánh tại dự án Khu dân cư đô thị Miền Nam 

người dân đã nhận nền tái định cư 6 năm nay nhưng vẫn chưa được cấp Giấy 

CNQSDĐ.  

g) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị Khu tập thể công ty xây dựng Miền 

Tây đến nay vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ, đề nghị sớm được giải quyết. 

h) Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh Công ty Hồng Quang không thực hiện 

việc cấp giấy CNQSDĐ cho người dân như đã cam kết, đề nghị cấp thẩm quyền 

quan tâm chỉ đạo. 

i) Cử tri quận Cái răng phản ánh người dân có đất bị ảnh hưởng của dự án 

Trung tâm Văn hóa Tây Đô được đền bù 1,5 triệu đồng/m
2
 nhưng khi mua nền tái 

định cư giá bán 3 triệu đồng/m
2
, đề nghị xem xét lại việc định giá bán nền tái 

định cư cho phù hợp. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông:  

a) Cử tri đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các thông tin về 

thành phố Cần Thơ được đăng tải trên mạng để kịp thời ngăn chặn các thông tin 

sai lệch và cung cấp thông tin chính thống; đồng thời, có ý kiến đối với các trang 

mạng đã đăng tải thông tin sai lệch. 

b) Cử tri quận Cái Răng kiến nghị cơ quan chức năng làm việc với ngành 

Điện và ngành Viễn thông để bó gọn dây khi thi công công trình, nhằm tạo vẻ mỹ 

quan đô thị. 

11. Sở Tư pháp: Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, cần có biện 
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pháp tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là khu vực nông 

thôn. Đồng thời, để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở cần có kế 

hoạch kiểm tra, giám sát, thường xuyên, bồi dưỡng, tập huấn đối với lực lượng 

hòa giải viên ở cơ sở. 

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị 

thành phố kiểm tra quy hoạch việc treo bảng hiệu quảng cáo, pano...Vì hiện nay 

đang gây mất mỹ quan thành phố. 

13. Sở Xây dựng:  

a) Cử tri phản ánh Dự án khu tái định cư của Công ty TNHH MTV VLXD 

và xây lắp Thương mại - Bộ Công Thương (BMC) và dự án của Công ty Cổ phần 

phát triển nhà tại Phú An quá lâu, nếu đơn vị không có khả năng tài chính để thực 

hiện thì đề nghị thành phố thu hồi chủ trương đầu tư và xóa quy hoạch. 

b) Đối với dự án khu dân cư ấp Lợi Nguyên B của công ty Anh Đào; quy 

hoạch xây dựng 3 phường Xuân Khánh, An Bình, Hưng Lợi (trung tâm 4) có 

thực hiện không, đề nghị thông tin cho cử tri biết. đồng thời, kiến nghị thành phố 

rà soát, sắp xếp và quản lý tốt quỹ nhà, đất công hiện nay. Rà soát quy hoạch để 

từng bước xây dựng các cao ốc tại các tuyến vành đai ngoài khu vực trung tâm. 

c) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị kiến nghị thành phố trong lĩnh vực phát 

triển nhà ở, thành phố có giải pháp để đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội (nhà 

ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân), có giá thành phù hợp nhằm 

đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người lao động hiện nay. 

d) Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan: 

- Cử tri phường Phú Thứ, quận Cái Răng kiến nghị thành phố bàn giao khu 

dân cư 586 cho quận, phường quản lý để thực hiện quản lý an ninh trật tự và vệ 

sinh môi trường khu vực này. 

- Cử tri quận Ninh Kiều, Bình Thủy phản ánh thời gian qua đã kiến nghị 

đến các ngành chức năng về tình hình tập kết rác tại các điểm trung chuyển 

nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ 

đạo vấn đề này. 

- Cử tri đề nghị thành phố xem xét xóa quy hoạch tuyến Quốc lộ 91B từ 

năm 1982 của UBND tỉnh Hậu Giang để tạo điều kiện cho người dân ổn định 

cuộc sống và thực hiện các quyền của mình, vì Quốc lộ 91B đã thực hiện xong ở 

tuyến mới nhưng quy hoạch của tuyến cũ chưa được xóa. 

14. Sở Y tế:  

a) Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh khi tái khám tại Bệnh viện Ung Bướu 

thành phố Cần Thơ, người có thẻ BHYT phải đóng thêm phí dịch vụ. Đề nghị Sở 

Y tế kiểm tra và thông tin cho cử tri biết việc thu này. 

b) Cử tri thành phố đề nghị xem xét, tổ chức khám, chữa bệnh cho người 

có thẻ BHYT vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. 
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c) Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị ngành Y tế có giải pháp, hướng dẫn 

việc phối hợp giữa các tuyến, bệnh viện nhằm hỗ trợ bệnh nhân điều trị trong 

trường hợp trái tuyến. 

15. Thanh tra thành phố: Cử tri quận, huyện: Ô Môn, Bình Thủy, Cái 

Răng, Vĩnh Thạnh kiến nghị nhành chức năng quan tâm hơn nữa đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng vì ngân sách là tiền của nhân dân đóng góp. Đề nghị 

thành phố thông tin kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa 

bàn trong thời gian qua nhất là đối với vụ việc đã được báo chí phản ánh. 

16. UBND quận, huyện: Cử tri đề nghị đối với việc cài đặt giờ tắt, mở của 

hệ thống chiếu sáng, đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, tùy theo 

mùa để điều chỉnh giờ tắt, mở cho phù hợp, vừa phục vụ tốt cho giao thông, vừa 

tiết kiệm cho ngân sách. 

a) Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều:  

- Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc 

trong giải phóng mặt bằng của 15 hộ dân thuộc dự án kè sông Cần Thơ. 

- Cử tri đề nghị thành phố thay thế những cây xanh phát triển không tốt 

trên một số tuyến đường trong nội ô và trồng thêm nhiều cây xanh trên các tuyến 

đường mới. 

- Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị quan tâm dọn dẹp vệ sinh tốt để giảm 

bớt mùi hôi như tại hẻm 71 đường Trần Phú (trước cổng khu 721). 

- Phối hợp với Ban ODA: Kết quả bồi thường, bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp cải tạo hồ Bún Xáng; đặc 

biệt, cần có chính sách đối với những hộ dân mà diện tích đất sau khi bị thu hồi 

không đủ để xây dựng nhà theo quy định, tránh tình trạng nhà siêu mỏng. 

- Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng cần đề ra các giải pháp 

để các hộ tiểu thương đầu các hẻm, chợ mua bán đảm bảo trật tự; cũng như, công 

tác quản lý việc đậu, đỗ xe nhằm hạn chế lấn chiếm lòng, lề đường: Chợ Trần 

Việt Châu, đường Trần Văn Hoài, tuyến đường Nguyễn Văn Linh. 

- Cử tri quận Ninh Kiều kiến bố trí chốt giao thông đoạn ngã 3 đầu đường 

Trần Vĩnh Khiết để tăng cường kiểm soát giao thông. 

- Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị xây dựng các điểm sinh hoạt cho thanh 

thiếu niên cũng như người cao tuổi. 

b) Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy: 

- Cử tri quận kiến nghị ngành chức năng cần đề ra các giải pháp để các hộ 

tiểu thương đầu các hẻm, chợ mua bán đảm bảo trật tự; cũng như, công tác quản 

lý việc đậu, đỗ xe nhằm hạn chế lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn quận và 

tuyến đường Nguyễn Văn Linh. 

- Cử tri quận phản ánh tình hình thực hiện dự án khu tái định cư Cửu Long 

mức giá bồi thường thấp, bố trí tái định cư chưa thỏa đáng không đảm bảo cuộc 

sống của người dân sau giải tỏa. 
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c) Ủy ban nhân dân quận Cái Răng: 

- Cử tri phường Hưng Phú phản ánh dự án Kè sông Cần Thơ đến nay một 

số người dân chưa được cấp nền tái định cư, đề nghị thành phố sớm quan tâm  

giải quyết. 

- Cử tri phường Ba Láng kiến nghị cơ quan chức năng thông tin cho cử tri 

biết về quy hoạch khu Hành chính quận Cái Răng có triển khai trong thời gian  

tới không. 

- Cử tri phường Hưng Thạnh kiến nghị ngành chức năng sớm thông tin cho 

cử tri biết về giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với dự án Khu công nghệ 

thông tin tập trung. 

17. Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy: Cử tri quận Bình Thủy phản 

ánh vừa qua một số cán bộ nghỉ hưu làm hồ sơ để hưởng chính sách khen thưởng 

Huân chương bảo vệ tổ quốc nhưng chưa được nhận. Đề nghị Ban Chỉ huy quân 

sự quận Bình Thủy báo cáo kết quả rà soát. 

18. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố: Cử tri phường Tân Phú, quận Cái 

Răng đề nghị sớm thu hồi 20 ha diện tích đất còn lại thuộc Dự án Khu công 

nghiệp Hưng Phú 1 (cụm A), để người dân ổn định cuộc sống. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch   

Ủy ban nhân dân thành phố đến Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành 

thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện biết, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND TP; 

- CT và các PCT UBND TP (1A,1D); 

- VP. UBND TP (2,3); 

- Lưu VT.VNT 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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