
 
Kính gửi: Ông Hồ Phước Lâm; địa chỉ:  khu vực Tân Hưng,  

                                 phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.  
 

Ủy ban nhân dân quận Ô Môn nhận được Công văn số 2494/VPUB-
TTĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
Cần Thơ về việc phối hợp trả lời câu hỏi của đọc giả Hồ Phước Lâm, nội dung 
câu hỏi “Cho hỏi khu nào trong dự án quy hoạch là sẽ không được làm lộ phải 
không (lộ nông thôn)? Hiện nay ở khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc có 02 
con lộ từ 91B đi ra Ba Se mà chỉ làm 01 con lộ phía bên kia sông, còn 1 con lộ 
bên đây sông thì nói nằm trong khu quy hoạch (nghĩa trang Vĩnh Hằng) sẽ 
không làm lộ. Giả sử nếu như công trình quy hoạch này kéo dài từ 10 đến 20 
năm thì người dân tại đây phải chịu cảnh sống không lộ đi, mùa nước nỗi lộ 
cũng như sông, sông cũng như lộ. Vậy hỏi các cấp, người dân nơi đây phải đi 
lại như thế nào? và chịu cảnh không có đường đi bao lâu nữa?”  

Qua xem xét nội dung, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn có ý kiến trả lời 
như sau: 

- Tuyến đường ông Hồ Phước Lâm nêu là tuyến đường Ba Se - Ngã Cạy - 
Ông Xì (cặp rạch Ba Se), hiện trạng mặt đường xuống cấp gây khó khăn cho 
việc đi lại của người dân khi có mưa, triều cường. Chính vì vậy, Ủy ban nhân 
dân quận đã giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận phối hợp các cơ 
quan chuyên môn của quận và Ủy ban nhân dân phường Trường Lạc tổ chức 
khảo sát, lập danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 trình 
Ủy ban nhân dân quận xem xét. 

- Qua khảo sát thực tế và đối chiếu quy hoạch trên địa bàn phường, đoạn 
đường từ Ngã Cạy - Ông Xì nằm hoàn toàn trong quy hoạch dự án Công viên 
Vĩnh Hằng Miền Tây (theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2282/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc 
chấp thuận cho Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng là Nhà đầu tư 
dự án Công viên Vĩnh Hằng Miền Tây), diện tích sử dụng đất: Khoảng 150ha 
giai đoạn 1 (từ năm 2017-2021): khoảng 88,3ha; giai đoạn 2 (sau năm 2021): 
khoảng 61,7ha. 

- Về tiến độ triển khai thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân quận Ô Môn 
đang lấy ý kiến Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ để làm cơ sở phê 
duyệt Nhiệm vụ quy hoạch dự án. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư dự án đang thực 
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hiện giải phóng mặt bằng phân kỳ 1, giai đoạn 1 là 8,3ha. Thời gian tới, tiếp tục 
thực hiện giải phóng mặt bằng trong phạm vi quy hoạch dự án sẽ không còn 
công trình, nhà ở cặp theo tuyến đường nêu trên, nếu đầu tư xây dựng tuyến 
đường này sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực là phục vụ nhu cầu đi lại, vận 
chuyển hàng hóa của nhân dân, làm lãng phí ngân sách nhà nước. 

Từ cơ sở trên, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn đã đưa tuyến đường Ba Se - 
Ngã Cạy vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025.  

Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ghi nhận ý kiến góp ý của ông Hồ Phước 
Lâm đã quan tâm đến sự phát triển của phường Trường Lạc. Trong thời gian tới, 
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn sẽ tiếp tục theo dõi việc triển khai dự án Công 
viên Vĩnh Hằng Miền Tây, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ dự án. 

Ủy ban nhân dân quận Ô Môn trả lời cho ông Hồ Phước Lâm được biết./.  
 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- VP UBND thành phố Cần Thơ (báo cáo); 
- TT Quận ủy (báo cáo); 
- TT HĐND quận (báo cáo); 
- VP HĐND&UBND quận; 
- Phòng QLĐT quận (để theo dõi); 
- Lưu: VT.                                        
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