
 

1 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN THỐT NỐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 158 /BC-UBND Thốt Nốt, ngày 03 tháng 7 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

từ sau kỳ họp thứ 12 đến ngày 20/6/2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-HĐND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trên địa bàn quận sau kỳ họp thứ 12 năm 2018 đến 20/6/2019; 

Trên cơ sở Báo cáo số 165/BC-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân quận về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

12 Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt, khóa XI. Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt 

báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau: 

Tổng số 23 ý kiến, kiến nghị của cử tri với 26 vấn đề, đến nay đã xem xét, 

giải quyết dứt điểm 11 ý kiến, kiến nghị với 13 vấn đề, còn lại 12 ý kiến, kiến 

nghị (13 vấn đề) đang xem xét, giải quyết. 

I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

1. Các ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết 

1.1. Cử tri phường Trung Kiên kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, cân 

nhắc thu thuế đối với hoạt động mua bán trên vỉa hè và xe ôm - đây là những 

người lao động thu nhập thấp chưa đến mức phải là đối tượng chịu thuế. 

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, các hộ kinh doanh mua bán trên vỉa 

hè và hoạt động xe ôm chưa đủ điều kiện lập bộ thu thuế theo quy định do doanh 

thu chưa đạt doanh số 100 triệu đồng/năm. 

1.2. Cử tri phường Tân Lộc đề nghị ngành chức năng quan tâm hướng 

dẫn cho bà con nông dân về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa 

sang đất vườn và có chính sách giảm phí chuyển đổi.   

Ủy ban nhân dân quận thông tin cụ thể: 

- Nếu trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất trồng 

cây lâu năm  

Tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Việc cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất để thực 

hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.  

Do đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất trồng cây lâu 

năm trên địa bàn quận Thốt Nốt phải căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng 
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năm của quận đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Vì vậy, nếu 

cử tri có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất trồng cây lâu 

năm thì liên hệ Phòng Tài nguyên và môi trường quận Thốt Nốt để được hướng 

dẫn chi tiết. 

- Nếu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang đất trồng cây 

lâu năm 

Tại điểm a, b, Điều 7, khoản 11 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất đai nêu rõ: Hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có đất; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem xét, quyết định loại cây trồng lâu 

năm được chuyển đổi. Việc chuyển đổi sang trồng cây lâu năm đó không làm 

mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại như không làm biến dạng mặt 

bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình 

giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa và phù hợp với kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm của xã.  

Vậy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang đất trồng cây 

lâu năm tại phường Tân Lộc, do Ủy ban nhân dân phường Tân Lộc xem xét. Vì 

vậy, nếu cử tri có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang 

đất trồng cây lâu năm thì liên hệ Ủy ban nhân dân phường Tân Lộc để được 

hướng dẫn chi tiết. 

1.3. Cử tri khu vực Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc đề nghị ngành chức 

năng đặc biệt quan tâm quản lý hoạt động khai thác cát của Công ty An Lạc 

hiện nay, đảm bảo khai thác trong phạm vi quy định, ngăn ngừa tình trạng sạt 

lở bờ sông. 

Công ty cổ phần An Lạc được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho 

thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích khai thác cát san lắp tại phường Tân 

Lộc theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018. Ủy ban 

nhân dân quận Thốt Nốt đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 01 năm 2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng 

sản trên địa bàn quận với nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân quận giao Đoàn kiểm tra 

hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quận xây dựng, triển khai kế hoạch 

hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất theo phản ánh của người dân. Mặt khác, Ủy 

ban nhân dân quận đề nghị Nhân dân sinh sống quanh khu vực khai thác thường 

xuyên theo dõi, giám sát hoạt động khai thác cát của Công ty, nếu phát hiện 

Công ty có hành vi sai phạm kịp thời báo cáo cơ quan chính quyền địa phương. 

1.4. Cử tri phường Thốt Nốt đề nghị ngành chức năng tiếp tục quan tâm 

giải quyết tình trạng sinh viên khi tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm 

hoặc phải làm những công việc chưa đúng ngành, nghề được đào tạo. 
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Các doanh nghiệp sử dụng lao động nhiều trên địa bàn quận đa số hoạt 

động trong lĩnh vực xay xát lau bóng lúa gạo, chế biến thủy hải sản, đặt thù chỉ 

sử dụng nhiều lao động phổ thông, các lao động trình độ Cao đẳng và Đại học 

chủ yếu làm công tác quản lý và văn phòng nên số lượng tuyển dụng rất hạn chế. 

Mặt khác, sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng lại muốn 

mức lương cao, nên chỉ làm một thời gian ngắn tại doanh nghiệp rồi nghỉ để tìm 

công việc khác nên việc làm không ổn định, không đáp ứng yêu cầu của doanh 

nghiệp. Trong thời gian tới, về phía cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương sẽ 

tăng cường thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau: 

- Phối hợp các trường THPT thực hiện các hoạt động thông tin, tư vấn 

định hướng nghề nghiệp, việc làm để giúp học sinh ngay khi còn học phổ thông 

có thể lựa chọn và xác định được những ngành, nghề lập thân, lập nghiệp thích 

hợp với yêu cầu của xã hội, của thị trường lao động. Từ đó, có thể định hướng 

ngành nghề tương lai mình theo học để có việc làm ổn định hơn.  

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp để nắm được số 

lượng nhu cầu lao động cần tuyển dụng, phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm 

thành phố Cần Thơ giới thiệu người lao động đến các công ty, doanh nghiệp 

nhằm tạo việc làm cho người lao động; khảo sát và xây dựng kế hoạch đào tạo 

nghề phù hợp thị trường lao động địa phương. 

- Tuyên truyền, vận động thu hút đầu tư đa dạng hóa các lĩnh vực kinh 

doanh khác có tiềm năng thu hút nhiều lao động như: may mặc, giày dép, chế 

biến thực phẩm,… để thu hút được nhiều lao động của quận góp phần thúc đẩy 

công tác giải quyết việc làm của quận trong thời gian tới. 

Về phía gia đình (phụ huynh học sinh) cần quan tâm, tìm hiểu nhu cầu thị 

trường lao động cũng như sở thích, năng lực học tập của các em để cùng nhà 

trường tư vấn, định hướng ngành nghề cho các em lựa chọn phù hợp, đảm bảo 

mỗi em học sinh, sinh viên ra trường đều có việc làm ổn định. 

1.5. Cử tri các phường phản ánh Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt hiện nay về 

việc bệnh nhân muốn được chuyển viện là rất khó khăn do “phải có thời gian để 

theo dõi”, trong khi người nhà bệnh nhân thì lại lo lắng, chưa an tâm về kết quả 

điều trị của Bệnh viện đề nghị Bệnh viện có hướng khắc phục tình trạng này.  

Thực hiện khoản 1, Điều 5, Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 

4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên 

tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:  

- Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ 

thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, 

danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị. 
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- Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề 

không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới 

được chuyển lên tuyến cao hơn; 

- Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định 

chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4). 

Như vậy, Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt sẽ thực hiện chuyển viện đối với 

các trường hợp vượt quá khả năng điều trị về chuyên môn. Mặt khác, Bệnh viện 

đa khoa Thốt Nốt sẽ nghiêm túc chấn chỉnh các trường hợp do không tiên lượng 

được mức độ diễn biến của bệnh dẫn tới việc chậm chuyển bệnh lên tuyến trên.  

1.6. Cử tri phường Trung Kiên đề nghị ngành chức năng quận xem xét 

cho người tham gia BHYT có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bất kỳ cơ 

sở khám chữa bệnh nào, kể cả các cơ sở y tế cấp tỉnh, trung ương; đồng thời 

khắc phục tình trạng chậm trễ khi cấp mới hoặc đổi thẻ cho người tham gia 

BHYT. 

a) Việc cho người tham gia BHYT có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 

ở bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào, kể cả các cơ sở y tế cấp tỉnh, trung ương. 

Thực hiện Điều 8, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 

2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban 

đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc đăng ký khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế ban đầu tuyến xã, tuyến huyện quy định: Người tham gia bảo hiểm y 

tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây 

gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này
1
 không phân biệt địa giới 

                                           
1
 Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương 

1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 

2. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; 

3. Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập; 

4. Trạm y tế quân - dân y, Phòng khám quân - dân y, Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương 

1. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

2. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa; 

3. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực; 

4. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các 

Bộ, Ngành; 

5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương 

đương; 

6. Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng 

tương đương; 
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hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân quận 

ghi nhận và sẽ có kiến nghị về Bảo hiểm xã hội thành phố xem xét, thông tin 

thêm cho cử tri được rõ. 

b) Việc khắc phục tình trạng chậm trễ khi cấp mới hoặc đổi thẻ cho người 

tham gia BHYT  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, cơ quan Bảo hiểm xã hội quận đã tổ chức họp 

nội bộ cơ quan để kịp thời chấn chỉnh và nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm 

trễ trong việc cấp mới hoặc đổi thẻ Bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Mặt khác, 

cơ quan Bảo hiểm xã hội quận xin được thông tin thêm đến các tổ chức, cá nhân 

về thời gian giải quyết việc điều chỉnh thông tin in sai của thẻ bảo hiểm y tế là 

không quá 05 ngày, trong các trường hợp đặc biệt cơ quan Bảo hiểm xã hội quận 

sẽ xem xét giải quyết trong ngày.    

1.7. Cử tri khu vực Trường Thọ 2, phường Tân Lộc đề nghị di dời trụ điện 

tại vị trí nhà thầy Mận đang gây cản trở giao thông.   

Đối với kiến nghị của cử tri, ngành Điện lực đã hoàn thành việc di dời trụ 

điện tại vị trí nhà thầy Mận vào tháng 7/2018.  

1.8. Cử tri phường Thới Thuận phản ánh hiện nay trên địa bàn phường có 

nhiều loại nước uống đóng chai, đóng bình, nước sâm, nước mát được kinh 

doanh, buôn bán chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đề nghị ngành chức năng quận 

quan tâm kiểm tra nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm quận phối hợp Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế 

thành phố tổ chức kiểm tra 27 cơ sở sản xuất nước đóng chai, qua kiểm tra hầu 

hết các cơ sở đều có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm, đồng 

thời Đoàn kiểm tra phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành 

vi vi phạm thường gặp: một số cơ sở không chú trọng thực hiện việc tái đầu tư, 

nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng, không chú trọng việc tuân thủ các quy định 

về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dẫn đến tình trạng vi phạm một 

số quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm,... 

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm quận tiếp tục tích cực phối hợp Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc 

Sở Y tế thành phố tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, thông tin các cơ sở có vi 

phạm, trường hợp các cơ sở vi phạm không khắc phục sẽ thực hiện công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng. Đồng thời, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an 

                                                                                                                                    

7. Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

8. Trung tâm y tế quân - dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân - dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc 

chưa được xếp hạng, bệnh viện quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
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toàn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của Chủ cơ sở và người trực 

tiếp sản xuất kinh doanh. 

1.9. Cử tri phường Thạnh Hòa đề nghị ngành chức năng quận sớm trải 

nhựa tuyến Tỉnh lộ 921 đoạn từ cầu Mương Ranh đến cầu Vạn Lịch 

Đường tỉnh 921 do Sở Giao thông vận tải thành phố quản lý, đoạn từ cầu 

Mương Ranh đến cầu Vạn Lịch đã được đầu tư, nâng cấp trải nhựa và hoàn 

thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2019. 

1.10. Cử tri phường Trung Kiên kiến nghị ngành chức năng thực hiện kẻ 

vạch tim đường trên tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền, hiện một số đoạn chưa 

được kẻ vạch tim đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông 

Tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền đã được Ủy ban nhân dân quận đầu 

tư kẻ vạch tim đường hoàn thành trong tháng 5/2019. 

1.11. Cử tri phường Thuận An đề nghị ngành chức năng quan tâm giải 

quyết tình trạng rác thải ở những đoạn, tuyến xe thu gom rác chưa vào được do 

nhiều nguyên nhân, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao và ảnh hưởng đến 

tình hình vệ sinh môi trường những khu vực lân cận. 

Đối với nội dung kiến nghị này, chủ yếu thuộc hai khu vực: 

- Đoạn chợ Bằng Lăng đến cầu Rạch Rầy, Khu vực Thới An 2: Ủy ban 

nhân dân phường Thuận An đã tổ chức họp dân với 29/29 hộ dân thống nhất 

việc đóng phí thu gom, tập kết rác thải ra đầu tuyến để Công ty cổ phần đô thị 

Cần Thơ thu gom, thời gian bắt đầu thực hiện từ 29/6/2019.  

- Đoạn chợ cũ Thới Bình đến cầu Phó Tiên ra cầu Lộ Mới, Khu vực Thới 

Bình 2: Ủy ban nhân dân phường Thuận An đã tổ chức 02 buổi họp dân với 

80/110 hộ dân thống nhất việc đóng phí thu gom, tập kết rác thải ra đầu tuyến để 

Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ thu gom, thời gian bắt đầu thực hiện từ 

01/7/2019. Đối với các hộ dân còn lại, giao Ủy ban nhân dân phường tiếp tục 

vận động cùng tham gia đóng phí để tập kết, thu gom rác thải đảm bảo mỹ quan 

và vệ sinh môi trường. 

2. Các ý kiến, kiến nghị cần thời gian xem xét, giải quyết 

2.1. Cử tri phường Tân Hưng kiến nghị ngành chức năng xử lý dứt điểm 

tình trạng ô nhiễm trong việc chăn nuôi heo tại Trại chăn nuôi Đồng Tiến, hiện 

nay nước thải chăn nuôi vẫn xả trực tiếp ra kênh rạch gây ô nhiễm môi trường.  

Cơ sở chăn nuôi heo Đồng Tiến, Khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng 

với tổng diện tích khu đất là 10 ha, công suất chăn nuôi là 5.000 con heo/vụ, 

diện tích chuồng trại là 01 ha được chia thành 05 dãy và xây dựng khép kín. Vị 

trí chuồng trại nằm cách tuyến dân cư cặp Quốc lộ 91 khoảng 160 mét. Cơ sở 

chăn nuôi heo Đồng Tiến thuộc nhóm dự án thực hiện Đề án bảo vệ môi trường 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, qua nhiều lần làm việc với Chủ Trang trại 

chăn nuôi Đồng Tiến nhận thấy Chủ Trang trại có thái độ tích cực khắc phục 
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những tồn tại trong quá trình chăn nuôi nhằm hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng 

đến chất lượng môi trường xung quanh, cụ thể như lắp đường ống phun nước 

xung quanh, cải tạo hệ thống xử lý hầm ủ biogas,… Tuy nhiên với quy mô chăn 

nuôi lớn, diện tích chuồng trại rộng, trình độ kiến thức về xử lý môi trường còn 

hạn chế nên Chủ Trang trại gặp nhiều khó khăn trong việc tìm giải pháp xử lý 

môi trường hiệu quả. 

Với tính chất phức tạp và quy mô của dự án, Ủy ban nhân dân quận đã có 

văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp hướng dẫn Chủ 

Trang trại. Trong tháng 4 năm 2019, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố đã có buổi làm việc với Chủ trang trại về việc chấp hành các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

tại cơ sở. Qua kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành 

phố đã hướng dẫn, yêu cầu Chủ trang trại khắc phục, cải tạo nâng cấp các biện 

pháp xử lý môi trường, cụ thể xây dựng thêm hạng mục xử lý mùi hôi phát thải 

từ chuồng trại đảm bảo xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm không khí. Hiện Chủ trang 

trại đang tiến hành xây dựng, dự kiến vào tháng 7 năm 2019 sẽ hoàn thành. Về 

phía Ủy ban nhân dân quận, tiếp tục giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

quận, Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng chủ động theo dõi quá trình khắc 

phục tình trạng ô nhiễm môi trường của Trang trại, qua đó có biện pháp xử lý 

đối với tình trạng xảy ra ô nhiễm môi trường nếu còn xảy ra trong quá trình chăn 

nuôi của Trang trại. 

2.2. Cử tri các phường có cánh đồng mẫu đề nghị ngành chức năng quận 

quan tâm xây dựng kế hoạch nâng cấp, mở rộng đê bao các cánh đồng mẫu để 

phục vụ tốt hơn quá trình sản xuất, vận chuyển hàng nông sản. 

Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân quận thực hiện nạo vét nâng cấp đê 

bao và mặt cứng trên cánh đồng lớn tại địa bàn các phường gồm 03 tuyến kênh 

(kênh Bà Thi - phường Trung Kiên, kênh Hai Hối - phường Thốt Nốt, rạch Bánh 

Tét - phường Tân Hưng) và 01 tuyến đường nông thôn (Tuyến Vạn Lịch 2 trên 

cánh đồng lớn đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Bỉ đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng 

- phường Thạnh Hòa) với tổng chiều dài 3.668,52 mét.  

 Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục 

khảo sát, đề xuất đầu tư đường trên cánh đồng lớn phường Trung Nhứt, Tân Hưng 

và Thốt Nốt với chiều dài khoảng 3.000 mét, kinh phí đầu tư dự kiến là 3,5 tỷ 

đồng. Dự kiến thời gian triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2020. 

2.3. Cử tri phường Tân Lộc đề nghị ngành chức năng quận sớm xây dựng 

chợ Phước Lộc, đồng thời đảm bảo điện, nước, an toàn phòng cháy chữa cháy 

tại chợ để việc mua bán của người dân được thuận lợi và an toàn hơn. 

Chợ Phước Lộc hiện hữu (hay còn gọi là chợ Tân Tây) do Ủy ban nhân 

dân phường Tân Lộc quản lý, có diện tích đất công khoảng 264,7m
2
 và khoảng 

100m
2
 đất của các hộ dân với khoảng 180 hộ tiểu thương đang mua bán. Hiện 

nay, chợ đang trong tình trạng quá tải, chưa có hệ thống xử lý nước gây ô nhiễm 

môi trường, một số tiểu thương bán tạm cặp theo lộ Tân Lộc, chợ chưa có hệ 
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thống thu gom rác gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm và nhất là tình trạng 

người mua bán lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông.  

Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân quận có văn bản thống nhất cho Công 

ty TNHH Công nghệ phòng cháy chữa cháy và xây dựng Thương mại Gia Phú 

làm Chủ đầu tư, khai thác chợ Phước Lộc. Hiện do Công ty đang gặp vấn đề về 

nhân sự (Giám đốc Công ty đột ngột mất, về phía gia đình không thể gánh vác 

công việc Công ty) nên đã không tiếp tục đầu tư, khai thác Chợ Phước Lộc. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân quận sẽ 

đẩy mạnh tăng cường kêu gọi đầu tư, khai thác chợ Phước Lộc. 

2.4. Cử tri phường Tân Lộc đề nghị ngành chức năng quận đẩy nhanh 

tiến độ xây bờ kè khắc phục sạt lở Khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc 

(khoảng 70 mét). 

Qua khảo sát, đoạn sạt lở khoảng 400 mét thuộc Khu vực Đông Bình đã 

được đầu tư gia cố vào năm 2017, 2018 với chiều dài 139,5 mét, hiện còn một 

đoạn khoảng 190 mét từ nhà ông Hữu Em đến nhà ông Nguyễn Văn Thảo. Đối 

với đoạn này, Ủy ban nhân dân quận giao Phòng Kinh tế quận làm Chủ đầu tư 

thực hiện gia cố, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. 

2.5. Cử tri phường Tân Lộc đề nghị ngành chức năng sớm triển khai việc 

nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ Khu vực Đông Bình đến Khu vực Tân Mỹ 2; 

nâng cấp mở rộng đoạn đường từ cầu rạch Lợp đến bến đò Bà Nhiên, khu vực 

Trường Thọ 2. 

a) Việc nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ Khu vực Đông Bình đến Khu vực 

Tân Mỹ 2 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. Công 

trình Mở rộng tuyến đường giao thông từ UBND phường Tân Lộc đến Khu vực 

Tân Mỹ 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt nằm trong danh mục dự án cho phép 

lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định. Ủy ban nhân dân quận đã 

hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư công trình trình Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ 

trương đầu tư. 

- Vào ngày 02/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có Công văn số 

829/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT về việc góp ý kiến về chủ trương đầu tư Mở rộng 

tuyến giao thông từ Ủy ban nhân dân phường đến Khu vực Tân Mỹ 2, phường 

Tân Lộc, quận Thốt Nốt. 

- Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 840/UBND 

về việc góp ý kiến về chủ trương đầu tư Mở rộng tuyến giao thông từ Ủy ban 

nhân dân phường đến Khu vực Tân Mỹ 2, phường Tân Lộc gửi về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố để tổng hợp. 
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Hiện Ủy ban nhân dân quận đang chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định chủ trương đầu tư 

dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020. Khi được Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt dự án và bố trí vốn, Ủy ban nhân dân quận sẽ sớm triển 

khai đầu tư xây dựng tuyến đường theo kiến nghị của cử tri. 

b) Việc nâng cấp mở rộng đoạn đường từ cầu rạch Lợp đến bến đò Bà 

Nhiên, khu vực Trường Thọ 2 

Đối với việc nâng cấp, mở rộng tuyến từ cầu Rạch Lợp đến bến đò Bà 

Nhiên, khu vực Trường Thọ 2 (chiều dài 250 mét). Hiện Ủy ban nhân dân 

phường đã tổ chức họp dân, 7/7 hộ dân đều thống nhất thực hiện nâng cấp, mở 

rộng tuyến này, dự kiến công trình triển khai thực hiện vào năm 2020. 

2.6. Cử tri phường Thuận Hưng kiến nghị ngành chức năng sớm thực hiện 

bêtông hóa tuyến đường tổ 6B, Khu vực Tân Phước 1, vì hiện nay trên tuyến này 

vẫn còn một số đoạn chưa làm nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho bà con.  

Đối với tuyến đường này, vào đầu năm 2014 Ủy ban nhân dân phường 

Thuận Hưng đã tổ chức họp dân lấy ý kiến (đa số các hộ đều đồng tình thống 

nhất) thực hiện bêtông hóa theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm 

với chiều dài 1.200 mét (Nhà nước thực hiện 900 mét, Nhân dân thực hiện 300 

mét). Đến tháng 6/2014, đoạn 900 mét do Nhà nước thực hiện với kinh phí 1,1 

tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn lại đoạn 300 mét Ủy ban nhân dân 

phường đã vận động Nhân dân đóng góp, tuy nhiên phần vốn Nhân dân đóng 

góp chỉ đủ thực hiện nâng nền hạ, chưa đủ kinh phí thực hiện bêtông hóa. Vì 

vậy, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân phường 

Thuận Hưng tiếp tục vận động các hộ dân đóng góp kinh phí thực hiện bêtông 

hóa tuyến đường tổ 6B, Khu vực Tân Phước 1, thời gian hoàn thành và báo cáo 

về Ủy ban nhân dân quận trong tháng 7/2019. 

2.7. Cử tri Khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng đề nghị ngành chức 

năng xem xét gắn đèn đường đoạn từ Nhà thông tin Khu vực đến cầu Xẻo Nhành 

(khoảng 2,5km). 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, tuy nhiên ngân sách quận chỉ đầu tư lắp đặt 

đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường đô thị, đường do quận quản lý. Đối 

với tuyến đường đoạn từ Nhà thông tin Khu vực đến cầu Xẻo Nhành do phường 

quản lý, Ủy ban nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng tổ chức 

họp dân, vận động xã hội hóa để lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường nêu trên. 

2.8. Cử tri phường Tân Hưng kiến nghị ngành chức năng quận có kế 

hoạch nâng cấp, mở rộng Cầu KH6 thuộc Khu vực Tân Lợi 2, phường Tân 

Hưng do cầu còn nhỏ hẹp, chưa đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông của người dân.  

Việc nâng cấp, mở rộng cầu do phường quản lý, vấn đề này Ủy ban nhân 

dân phường Tân Hưng đã nhiều lần tổ chức họp dân lấy ý kiến, tuy nhiên các hộ 

dân không thống nhất di dời củng như hiến đất. Trong thời gian tới, Ủy ban 

nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân phường tiếp tục tích cực trong công tác 



 

10 

 

 

vận động Nhân dân, báo cáo và đề xuất giải pháp thực hiện cụ thể trong tháng 

7/2019.  

2.9. Cử tri khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt đề nghị ngành chức 

năng sớm kẻ vạch đường dành cho người đi bộ tại Quốc lộ 91 giao nhau với lộ 

Sân Banh, do tuyến này có Trường Tiểu học Thốt Nốt 3 và học sinh qua lại 

thường xuyên dễ gây tai nạn giao thông.  

Quốc lộ 91 do Cục đường bộ IV quản lý, tiếp thu kiến nghị của cử tri Ủy 

ban nhân dân quận sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sớm có kế 

hoạch kẻ vạch đường dành cho người đi bộ tại vị trí nêu trên. 

2.10 Cử tri phường Trung Kiên tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng quan 

tâm thực hiện việc lắp đặt đèn đường và đèn tín hiệu tại giao lộ tuyến tránh Thốt 

Nốt và tuyến Quốc lộ 91 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.  

a) Việc lắp đặt đèn đường tại giao lộ Tuyến tránh Thốt Nốt 

Tuyến tránh Thốt Nốt đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ vốn 

đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Hiện nay, công trình đã thi 

công hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 30/4/2019. 

b) Việc lắp đặt đèn tín hiệu tại giao lộ Tuyến tránh Thốt Nốt 

Đối với vấn đề này, Ủy ban nhân dân quận đã có văn bản, hồ sơ trình Sở, 

ngành thành phố xem xét phê duyệt, phân bổ vốn để địa phương triển khai thực 

hiện. Đến nay, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, tuy nhiên việc bố trí vốn vẫn 

chưa được phân bổ (cụ thể tại Công văn số 1075/SGTVT-PCAT ngày 31/5/2019 

của Sở Giao thông vận tải thành phố kiến nghị Sở Tài chính thành phố xem xét, 

trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí vốn thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu). Ủy 

ban nhân dân quận sẽ tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm phân 

bổ vốn cho địa phương thực hiện nội dung kiến nghị của cử tri. 

2.11. Cử tri phường Thới Thuận phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt 

gây ô nhiễm môi trường trên tuyến kênh đường Xuồng thuộc khu vực Thới Hòa 

2 (đoạn giáp với ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh), mặc dù đã 

được kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục. 

Hiện nay tuyến kênh đường Xuồng đang được triển khai nạo vét để lưu 

thông dòng chảy tránh tình trạng ô nhiễm. Do đó, Ủy ban nhân dân phường Thới 

Thuận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục bảo vệ môi trường, 

đồng thời có hình thức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền 

để tạo sự răn đe nhất định. 

2.12. Cử tri phường Trung Kiên phản ánh, vừa qua một số Quyết định 

của Ủy ban nhân dân quận xử phạt vi phạm về xây dựng lấn chiếm hành lang 

an toàn giao thông tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền chậm hoặc không được 

thực hiện, có trường hợp bị xử phạt rồi lại tiếp tục vi phạm gây thắc mắc trong 

dân về tính nghiêm minh của pháp luật. Đề nghị cơ quan chức năng quận sớm 

có hướng khắc phục. 
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Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân quận đã ban 

hành Công văn số 501/UBND-NC ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc báo cáo 

kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó yêu cầu các 

ngành báo cáo về Ủy ban nhân dân quận chậm nhất ngày 05/4/2019. Đến nay, 

Ủy ban nhân dân quận đã tổng hợp tất cả các trường hợp vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực xây dựng, trong đó báo cáo hành vi vi phạm của từng cá nhân cụ 

thể, hình thức xử lý và hướng giải quyết đối với những trường hợp chưa chấp 

hành. Dự kiến trong tháng 6, Ủy ban nhân dân quận sẽ tổ chức cuộc hợp với các 

ngành liên quan tiến hành xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi 

phạm nhằm răn đe các hành vi tương tự. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Được sự quan tâm của Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh, 

chỉ đạo triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, toàn quận 

đã giải quyết kịp thời các vấn đề do cử tri đề ra góp phần bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng của cử tri, không để xảy ra tình trạng điểm nóng, đơn thư vượt cấp 

và gây dư luận, bức xúc trong Nhân dân.  

Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân quận với các cơ quan ngành dọc 

đóng trên địa bàn; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các 

phường trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao. 

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được rà soát, khảo sát 

và căn cứ các quy định hiện hành để đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng nhất cho 

cử tri đảm bảo công bằng xã hội, dân chủ và đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Một số nội dung kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời, chủ 

yếu là do cơ quan chính quyền tại địa phương chưa nhận được sự đồng tình, 

thống nhất của các hộ dân trong giải quyết một số vụ việc, cụ thể về lắp đặt đèn 

đường chiếu sáng, nâng cấp, mở rộng cầu, các tuyến đường giao thông,... 

Một số nội dung kiến nghị chậm được triển khai thực hiện, do các quy 

định về hồ sơ, thủ tục và nguồn vốn. 

Công tác thông tin tuyên truyền về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri tuy được thực hiện thường xuyên nhưng thiếu sâu rộng dẫn đến một số 

nội dung đã được giải quyết nhưng cử tri chưa cập nhật thông tin dẫn đến việc 

phải phản ánh nhiều lần.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng; giải 

quyết triệt để các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận.   

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác kiểm tra, 

tái kiểm tra các trường hợp gây ô nhiễm môi trường và đề xuất cấp thẩm quyền 

phối hợp giải quyết. 
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3. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp cùng cơ quan 

chính quyền trong thực hiện các công trình, dự án của quận trong thời gian tới, 

trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, 

đoàn thể của phường và khu vực. 

4. Kịp thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền 

thanh quận, phường, Cổng thông tin điện tử, Trang tin Thốt Nốt,... về kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp. 

5. Tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 

1. Theo hệ thống cơ quan trực tiếp chỉ đạo cấp trên, Hội đồng nhân dân 

quận kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, nhắc nhở Ủy ban nhân 

dân thành phố cũng như sở, ngành thành phố sớm xem xét, giải quyết các nội 

dung kiến nghị của cử tri tại địa phương thuộc thẩm quyền cấp thành phố. 

2. Quá trình tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần rà soát chặt chẽ, 

tránh sự trùng lắp, đồng thời trong báo cáo cần phân định rõ cấp thẩm quyền giải 

quyết để đảm bảo tiến độ giải quyết kịp thời. 

3. Tiếp tục phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân quận trong việc nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng cũng như các bức xúc của cử tri, Nhân dân và kịp thời phản ánh 

để cùng giải quyết thỏa đáng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để cử tri biết. 

4. Tăng cường công tác giám sát, đề xuất kiến nghị giải pháp cụ thể để 

cùng Ủy ban nhân dân quận thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 

quốc phòng an ninh năm 2019 tại địa phương.  

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh cử tri của Ủy 

ban nhân dân quận xin báo cáo đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ được biết./.                            

Nơi nhận:                                KT. CHỦ TỊCH  

- TT. HĐND quận;                               PHÓ CHỦ TỊCH 

- Ban KTXH, Ban Pháp chế; 

- Lưu: VT, NT. 
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