
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 484/SNN&PTNT-KHTC 
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố. 

   Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2019 

 

          Kính gửi:  

       - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;  

      - Ủy ban nhân dân thành phố; 

      - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

 
 

 

Căn cứ Công văn số 429/UBND-TH ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố,  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố như sau: 

 Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí cho Hợp 

tác xã trồng chanh không hạt Trường Long đăng ký mô hình VietGAP.  

 Việc hỗ trợ kinh phí cấp chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã trồng 

chanh không hạt tại ấp Trường Hòa, xã Trường Long, huyện Phong Điền (với 

diện tích 15 ha, 26 hộ). Hiện tại Hợp tác xã trồng chanh không hạt đã được 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ năm mươi triệu đồng để Hợp 

tác xã trồng chanh không hạt xã Trường Long, huyện Phong Điền xây dựng quy 

trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

 Hiện tại, Trạm Khuyến nông huyện Phong Điền đang triển khai tập huấn 

quy trình kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho các thành viên Hợp tác 

xã; dự kiến cuối năm 2019, Hợp tác xã trồng chanh không hạt xã Trường Long, 

huyện Phong Điền sẽ được đánh giá và chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố biết, theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC.PTT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tấn Nhơn 
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