
UBND TP.CẦN THƠ 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 783/BQLDA-KHTĐ Cần Thơ,  ngày 28  tháng  07 năm 2017 

V/v phúc đáp thư điện tử của 

Ban Biên tập Cổng Thông tin 

điện tử thành phố. 

  

 

Kính gửi: 

 

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố 
 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ (Ban QLDA) nhận được thư điện 

tử của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố về câu hỏi của độc giả 

Nguyễn Hữu Lý. 

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của độc giả nêu trên, Ban QLDA xin 

phúc đáp như sau: 

1. Nội dung câu hỏi của độc giả Nguyễn Hữu Lý: 

“Tôi muốn hỏi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố về dự án kè 

sông Cần Thơ, phía bên quận Ninh Kiều, đoạn từ Cầu Cái Răng đến xã Mỹ 

Khánh, huyện Phong Điền, khoảng thời gian nào sẽ triển khai thực hiện. Xin cho 

biết thời gian chính xác tháng nào, năm nào?...” 

2. Ý kiến trả lời:  

- Đoạn từ tiếp giáp chợ An Bình đến chân cầu Cái Sơn nằm trên địa bàn 

quận Ninh Kiều thuộc gói thầu số 01 của dự án Kè sông Cần Thơ (đoạn Bến Ninh 

Kiều - cầu Cái Sơn thuộc quận Ninh Kiều và đoạn cầu Quang Trung - cầu Cái 

Răng thuộc quận Cái Răng), có chiều dài khoảng 200m. Do thiết kế biện pháp thi 

công canh theo thủy triều, hiện nay tình hình thời tiết đang vào mùa mưa bão, 

mực nước sông dâng cao nên thời điểm này chỉ thi công được công tác đóng cọc 

tường kè, thảm rọ đá, còn lại công tác đổ bê tông bản đáy, tường kè, dầm chân 

khay phải đợi đến mùa khô dự kiến vào đầu tháng 12/2017 mới bắt đầu thi công 

được. 

- Đoạn từ cầu Cái Sơn đến xã Mỹ Khánh nằm trên địa bàn phường An Bình, 

quận Ninh Kiều và xã Mỹ Khánh (khoảng 100m), huyện Phong Điền bị ảnh 

hưởng bởi dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần 

Thơ (nguồn vốn ODA do cơ quan phát triển Pháp AFD tài trợ và vốn đối ứng 

ngân sách địa phương). Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 

13/4/2016. Tuy nhiên, nhằm chủ động trong việc cân đối ngân sách thành phố để 

triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA đảm bảo không vượt trần nợ 

công theo quy định. UBND TP.Cần Thơ đã có Công văn số 1186/UBND-XDĐT 

ngày 05/4/2017 về việc cân đối ngân sách triển khai thực hiện các dự án sử dụng 

vốn ODA. Theo đó: “ Dự án Kè sông Cần Thơ- Ứng phó biến đổi khí hậu thành 

phố Cần Thơ vay vốn AFD đưa sang giai đoạn 2019-2021”. 
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Trên đây là ý kiến của Ban QLDA xin được thông tin đến Ban Biên tập 

Cổng Thông tin điện tử thành phố./.  

  

Nơi nhận:                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                              
- Phòng QLDA2;                                                                                              
- Lưu VP, KHTĐ. 

 

                                                                              

                                                                                     Bùi Thái Thượng 
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