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BÁO CÁO 

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

trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố 

 
 

Thực hiện Công văn số 4222/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 

UBND thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 

10 HĐND thành phố, 

Qua rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo kết quả như sau: 

1. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được tiếp thu, giải quyết (bao 

gồm các ý kiến có thể giải quyết ngay): 

a) Cử tri quận Ô Môn kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo 

giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Rạch Cái Chôm (khu 

vực Thới Hòa, Thới Ngươn, phường Phước Thới, quận Ô Môn).  

 Rạch Cái Chôm nằm trên địa phận quận Ô Môn, là con rạch tiếp nhận 

nguồn thoát nước thải sinh hoạt của các hộ dân nằm dọc theo tuyến con rạch và 

một phần nước thải từ 02 miệng cống xả thải của Khu công nghiệp Trà Nóc 2. 

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nước mặt tại Rạch Cái Chôm, 

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị như sau: 

- Căn cứ quy định tại Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo UBND 

quận Ô Môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách 

pháp luật về bảo vệ môi trường cho các hộ dân sinh sống dọc trên tuyến rạch Cái 

Chôm có ý thức giữ gìn vệ sinh, không vứt rác, xả thải xuống rạch nhằm hạn chế 

ngăn cản dòng chảy và bồi lắng gây ô nhiễm môi trường; chủ động kiểm tra các 

cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận, 

huyện và có biện pháp xử lý theo quy định.   

- Đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2: Sở Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Các khu chế xuất và 

Khu Công nghiệp Cần Thơ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh 

nghiệp đã thực hiện và chưa thực hiện việc đấu nối xả thải vào Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung của khu Công nghiệp Trà Nóc 1 và 2. Nếu phát hiện sai 

phạm sẽ đề xuất xử lý theo quy định. 

b) Cử tri quận Bình Thủy, quận Ô Môn tiếp tục phản ánh tình trạng 

gây ô nhiễm môi trường tại các Công ty cổ phần Da Tây Đô, Công ty thức 

ăn gia súc Mêko, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hòa Lông vũ; Công ty cổ 

phần thủy sản Sông Hậu; Công ty cổ phần chế biến phụ phẩm Sông Hậu,… 
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kiến nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm đủ 

sức răn đe hoặc di dời các công ty này ra khỏi khu dân cư.  

Trong năm 2018, Sở đã tổ chức 17 cuộc thanh tra, kiểm tra môi trường 

đối với 33 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ, trong đó có Công ty cổ phần Da Tây Đô, Công ty Cổ phần thức ăn 

gia súc Meko, Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu, Công ty Cổ phần 

chế biến phụ phẩm thủy sản Sông Hậu. Kết quả thanh tra, kiểm tra như sau: 

- Công ty cổ phần Da Tây Đô: Qua khảo sát thực tế vào ngày 

04/12/2018 ghi nhận trong quá trình hoạt động của Công ty có phát sinh nước 

thải và mùi hôi đặc trưng của da và hóa chất. 

+ Đối với nước thải sản xuất, Công ty có xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải công suất thiết kế 280 m
3
/ngày.đêm và thải ra sông Hậu, quá kiểm tra thu và 

phân tích mẫu nước thải của công ty đạt quy chuẩn môi trường cho phép. 

+ Khí thải phát sinh tại khu vực sản xuất (như ngâm và sơ chế da bò); mùi 

hôi từ hệ thống xử lý nước thải. Để khắc phục các tồn tại này, Công ty đã thực 

hiện vệ sinh thường xuyên và dùng chế phẩm xử lý mùi hôi. 

- Công ty Cổ phần thức ăn gia súc Meko: Qua kết luận thanh tra số 

2274/KL-STNMT ngày 11 tháng 6 năm 2018 và qua khảo sát thực tế vào ngày 

04/12/2018, trong quá trình hoạt động công ty có phát sinh mùi hôi đặc trưng từ 

xương và lông vũ tại lò hấp, sấy, kho chứa nguyên liệu. Nhằm khắc phục và hạn 

chế mùi hôi, Công ty đã thực hiện lắp đặt 03 hệ thống hút hơi dư từ nồi hấp và 

03 giàn giải nhiệt nhằm hạn chế mùi hôi khuyếch tán ra môi trường; đối với khu 

vực chứa nguyên liệu công ty dùng bạc để che phủ. 

- Cơ sở Hòa Long Vũ: trong năm 2017 Phòng Cảnh sát môi trường - 

Công an thanh phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra cơ sở và đề xuất xử lý vi phạm 

hành chính về lĩnh vực môi trường với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn môi 

trường cho phép với số tiền 200.000.000 đồng. Trong năm 2018, theo phản ánh 

của nhân dân, Phòng Cảnh sát môi trường đã kiểm tra xác minh, hiện tại Công ty 

đã khắc phục vấn đề nước thải. Đối với mùi hôi đặc trưng từ lông vũ, vào ngày 

01/11/2018 đại diện Cơ sở ông Đinh Trọng Bình cam kết thực hiện khắc phục. 

- Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu: Công ty đã ngưng 

hoạt động sản xuất cá tra phi lê từ tháng 6/2017, hiện tại chỉ thực hiện gia công 

cá bán thành phẩm (trung bình 15 tấn/tuần). Công ty đang khắc phục sửa chữa 

nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải. 

- Công ty Cổ phần chế biến phụ phẩm thủy sản Sông Hậu: Qua kiểm 

tra cho thấy các Công ty đã có khắc phục các tồn tại trước đây như xây dựng hệ 

thống hấp thụ mùi, cải tạo khu vực lò hơi nằm hạn chế sỉ tro bay khuyếch tán ra 

môi trường và hệ thống xử lý nước thải. Tình trạng ô nhiễm môi trường đã được 

cải thiện tốt hơn, tuy nhiên hiện trạng mùi hôi vẫn chưa được khắc phục triệt để. 

Sở sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý 

nếu phát hiện sai phạm. 

2. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đang xem xét, có thể giải quyết 

trong thời gian tới: 
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Cử tri huyện Thới Lai phản ánh giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa 

chính theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2018 

của UBND thành phố là khá cao, kiến nghị thành phố xem xét điều chỉnh, 

giảm bớt so với mức quy định hiện nay 

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Sở tài nguyên và Môi 

trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 trên cơ sở cân đối bù đắp mức chi phí thực 

hiện một bộ hồ sơ đo đạc gồm chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ,…và 

đã có sự thẩm định giá của cơ quan chức năng nên mức giá dịch vụ đo đạc được 

quy định là hoàn toàn phù hợp.  

Đối với huyện Thới Lai thì mức giá dịch vụ đo đạc theo quy định sẽ rơi 

nhiều vào trường hợp lập mới hồ sơ trích đo (đối với những nơi chưa có bản đồ 

địa chính chính quy) đối với các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Ví dụ: Đối với thị trấn Thới Lai nơi chưa có bản đồ địa chính chính quy 

thì giá mỗi hồ sơ đo đạc là 902.000 đồng/hồ sơ (diện tích đất <100m
2
). Tuy 

nhiên, khi có bản đồ địa chính chính quy thì mức giá dịch vụ trên một hồ sơ chỉ 

còn khoảng phân nửa giá đo đạc của lập mới hồ sơ trước đây, giá dịch vụ đo đạc 

451.000 đồng/hồ sơ (diện tích đất <100m
2
).  

Bên cạnh đó, nếu diện tích đất cần đo đạc càng lớn thì giá hồ sơ đo đạc 

cũng tăng thêm theo hệ số được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 

11/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Quy định 

giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.  

- Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Hiện nay, mức giá đo đạc được 

quy định áp dụng chung và được xem xét phù hợp với giá mặt bằng tổng thể 

chung các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ. Sở Tài nguyên và Môi trường 

tiếp thu kiến nghị của cử tri huyện Thới Lai để tổng hợp, nếu có những kiến 

nghị của các cử tri quận, huyện khác, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp 

với các sở ngành, UBND quận, huyện tiếp tục rà soát, xem xét đề xuất điều 

chỉnh lại mức giá dịch vụ đo đạc cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định. 

- Dự kiến thời gian, lộ trình để có thể giải quyết dứt điểm các kiến nghị 

của cử tri: trong năm 2019 

3. Đối với các ý kiến cần phải giải trình, giải thích hoặc thông tin đến       

cử tri: 

* Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố xem xét nâng mức giá 

bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Trường Đại học FPT tại 

đường Nguyễn Văn Cừ cho phù hợp vì theo mức giá bồi thường hiện nay là 

135.000đ/m
2

 đối với đất trồng cây hàng năm và 195.000đ/m
2 

đối với đất 

trồng cây lâu năm là quá thấp 

Thực hiện theo quy định tại điềm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 

2013, các dự án Nhà nước thu hồi đất phải thực hiện việc định giá đất cụ thể để 

tính bồi thường. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri quận Bình Thủy, qua kiểm tra, 

rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định dự án Trường Đại học FPT 
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trên địa bàn quận Bình Thủy chưa thực hiện việc định giá đất cụ thể để tính bồi 

thường khi Nhà nước thu gồi đất, do đến nay các trình tự, thủ tục thực hiện công 

tác thu hồi đất chưa hoàn thành. Việc cử tri kiến nghị nâng giá đất bồi thường 

đối với Đất cây hàng năm và Đất cây lâu năm là chưa có cơ sở (Giá cử tri phản 

ảnh là giá đất được ban hành theo Bảng giá đất của Ủy ban nhân dân thành phố 

tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND: Đất cây lâu năm, Đất cây hàng năm Vị 

trí 2 thuộc quận Bình Thủy). 

* Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố xem xét, hướng dẫn 

người dân được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ 

cư để được xây dựng nhà ở theo nhu cầu 

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì trường hợp chuyển mục 

đích từ đất nông nghiệp sang đất ở thuộc trường hợp phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai 2013 

quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng 

thời, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá 

nhân thuộc thẩm quyền của UBND quận/huyện theo quy định tại khoản 2 Điều 

59 Luật Đất đai 2013.  

Do đó, trường hợp người dân thuộc quận Cái Răng có nhu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư để xây dựng nhà ở thì 

liên hệ UBND quận Cái Răng để được xem xét và hướng dẫn thực hiện thủ tục 

theo đúng thẩm quyền quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ 

họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường kính 

báo cáo HĐND thành phố, UBND thành phố./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sử 
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