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    Số: 2941/BC-SNN&PTNT               Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2018 

 

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

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố như sau: 

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

gian tới: 

I. Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị thành phố quan tâm việc đóng, mở 

các cống thuộc Tiểu dự án Ô Môn – Xà No cho phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn. 

Hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà No đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phê duyệt Quy trình vận hành tại Quyết định số 217/QĐ-BNN-XD ngày 

23 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi Ô 

Môn – Xà No. 

 Kể từ khi Hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà No được phê duyệt Quy trình vận 

hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp 

với các địa phương trong vùng dự án trên địa bàn thành phố (quận Ô Môn, huyện 

Phong Điền, huyện Thới Lai) phối hợp thực hiện vận hành khá tốt các cống trong 

vùng dự án (đặc biệt là trong mùa lũ).  

 Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục 

Thủy lợi tăng cường công tác khảo sát nắm chắc tình hình, phối hợp tốt hơn nữa 

với các địa phương trong vùng dự án để thực hiện đóng, mở các cống thuộc dự án 

Ô Môn – Xà No cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

II. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố đầu tư ngân sách để gia 

cố bờ kè tuyến sông Bắc cái Sắn, vì hiện nay tình trạng sạt lỡ ngày càng nhiều. 

- Ngày 29/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh có Tờ trình số 

1399/TTr-UBND về việc xin vốn đầu tư gia cố sạt lở đường GTNT Bắc Cái Sắn 

cặp kênh Cái Sắn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ do ảnh 

hưởng của triều cường gây ra (tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 999,576 triệu đồng). 

 - Trên cơ sở Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, Thường trực 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố Cần Thơ đã có Văn bản số 69/PCTT-TKCN 

ngày 05/12/2018 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổng hợp thiệt 

hại và nhu cầu hỗ trợ thiệt hại do sạt lở gây ra trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh từ 

Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Cần Thơ; trong đó có đề nghị hỗ trợ gia cố 
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sạt lở đường GTNT Bắc Cái Sắn cặp kênh Cái Sắn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ với số tiền là 841.000.000 đồng (chi phí xây dựng sau 

thuế) từ Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Cần Thơ. 

 Khi được Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất hỗ trợ, Quỹ Phòng, chống 

thiên tai thành phố sẽ lập thủ tục chuyển ngay kinh phí được hỗ trợ để Ủy ban nhân 

dân huyện Vĩnh Thạnh thực hiện đầu tư gia cố sạt lở đường GTNT Bắc Cái Sắn 

cặp kênh Cái Sắn xã Vĩnh Trinh. 

 Ngoài ra, trên cơ sở Tờ trình số 1112/TTr-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy 

ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc xin vốn đầu tư gia cố sạt lở đường GTNT 

Bắc Cái Sắn thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh, thị trấn Thạnh An và đê bao xã Thạnh 

Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 3.684 

triệu đồng). Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp nội dung đề nghị của Ủy ban 

nhân dân huyện Vĩnh Thạnh gửi Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân dân 

thành phố giải quyết (Công văn số 2635/SNN&PTNT ngày 22/11/2018 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc thống kê, tổng hợp thiệt hại do triều cường gây ra). 

III. Phối hợp với Sở Tài chính: Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị 

thành phố bố trí kinh phí để hỗ trợ cho hộ dân chăn nuôi ứng dụng các kỹ 

thuật xử lý chất thải theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 

2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường 

ở khu dân cư. 

- Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 

2015-2020; Thông tư số 09/2015/TT-BNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTG; Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài 

chính quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 

04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. 

- Thực hiện Công văn số 4739/UBND-KT ngày 17 tháng 9 năm 2014 của 

UBND thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-

TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai và xây dựng dự thảo 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ từ năm 2015-2017 trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ và gửi các Sở ngành, UBND các quận, huyện và Sở Tài 

chính góp ý thẩm định kinh phí thực hiện; Qua 05 lần gửi văn bản góp ý, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn không nhận được ý kiến của Sở Tài chính nên 

không đủ cơ sở trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch. 

- Thực hiện Công văn số 4036/UBND-KT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của 

UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân thành phố.  
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định quy định 

chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2018 - 2020 và gửi các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện và các đơn vị liên quan, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của 

UBND thành phố 02 lần để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp 

cho dự thảo Quyết định. 

Qua 02 lần xin ý kiến của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

nhận được 13 ý kiến đóng góp và Sở đã tổng hợp góp ý, chỉnh sửa bản dự thảo Quyết 

định theo góp ý của các đơn vị và giải trình góp ý của Sở Tư pháp. (đính kèm phụ lục).  

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Sở Tư pháp có Công văn số 1921/STP-

XDKTVB đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài 

chính để làm rõ nội dung quy định về định mức, đơn giá trong dự thảo và một số 

quy định tại Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ tài chính.  

Do đó, để có cơ sở tiếp tục gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND thành 

phố ban hành Quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

nông hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt được hiệu lực, hiệu quả thiết thực và 

phát triển được bền vững, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường chăn 

nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục gửi Sở Tài chính, đề nghị 

sớm có ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Quyết định nhưng đến nay vẫn chưa nhận 

được ý kiến đóng góp của Sở Tài chính. 

PHỤ LỤC (lần 1: Công văn số 2730/SNN&PTNT-KHTC ngày 16/11/2017) 

 

STT 
Đơn vị đóng 

góp ý kiến 

Nội 

dung 

dự 

thảo, 

vấn đề 

góp ý 

Ý kiến góp ý, nội dung 

dự thảo cần chỉnh sửa, 

bổ sung 

Ý kiến giải trình về 

việc chỉnh sửa nội 

dung dự thảo 

01 
Hội Nông 

dân 
 

Thống nhất với nội dung 

dự thảo. 
 

02 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

 

Phần căn cứ ban hành 

Quyết định (Theo đề nghị 

…; đề nghị bỏ tại Tờ 

trình số ….). 

Tiếp thu ý kiến 

03 

UBND 

huyện Phong 

Điền 

 
Thống nhất với nội dung 

dự thảo. 
 

04 
Phòng Kinh 

tế Thốt Nốt 
 

Thống nhất với nội dung 

dự thảo. 
 

05 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT huyện 

Cờ Đỏ 

 
Thống nhất với nội dung 

dự thảo. 
 

06 Sở Tư pháp  Quy định hỗ trợ chăn Đã gửi Công văn xin ý 
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nuôi trâu, đơn giá hỗ trợ 

các hộ chăn nuôi xây 

dựng công trình khí sinh 

học, làm đệm lót sinh 

học, lấy ý kiến Sở Tài 

chính. 

kiến nhưng Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn chưa nhận 

được góp ý của Sở Tài 

chính 

 

PHỤ LỤC (lần 2: Công văn số 1121/SNN&PTNT-KHTC ngày 22/5/2018) 

 

STT 
Đơn vị đóng 

góp ý kiến 

Nội dung 

dự thảo, 

vấn đề 

góp ý 

Ý kiến góp ý, nội 

dung dự thảo cần 

chỉnh sửa, bổ sung 

Ý kiến giải trình về 

việc chỉnh sửa nội 

dung dự thảo 

01 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

 
Thống nhất với nội 

dung dự thảo. 
 

02 
Hội Nông 

dân 
 

Thêm mục UBMTTQ 

và các thành viên căn 

cứ chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị tổ chức 

vận động tuyên truyền 

đến đoàn viên, đồng 

thời giám sát việc tổ 

chức thực hiện quyết 

định này trên địa bàn. 

Tiếp thu ý kiến 

03 
Hội Liên 

hiệp phụ nữ 
 

Thống nhất với nội 

dung dự thảo. 
 

04 

UBND 

huyện Thới 

Lai 

 
Thống nhất với nội 

dung dự thảo. 
 

05 
UBND quận 

Bình Thủy 
 

Thống nhất với nội 

dung dự thảo. 
 

06 

Phòng Kinh 

tế quận Cái 

Răng 

 
Thống nhất với nội 

dung dự thảo. 
 

07 Sở Tư pháp   
Tiếp thu ý kiến và giải 

trình 

 

PHỤ LỤC (lần 3: Công văn số 2257/SNN&PTNT-KHTC ngày 11/10/2018) 

 

STT 
Đơn vị đóng 

góp ý kiến 

Nội dung 

dự thảo, 

vấn đề 

góp ý 

Ý kiến góp ý, nội 

dung dự thảo cần 

chỉnh sửa, bổ sung 

Ý kiến giải trình về 

việc chỉnh sửa nội 

dung dự thảo 

01 Sở Tài chính  Chưa có ý kiến  
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ báo cáo Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ để biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMT TQVN thành phố; 

- Lưu: VT, KHTC.PTT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hè 
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