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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số: 1644 /SNN&PTNT-KHTC 

Về việc thực hiện Nghị quyết về 

chất vấn và trả lời chấn vấn tại kỳ 

họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân 

thành phố  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi:  

                      - Thƣờng trực Hội đồng nhân dân thành phố;  

                                - Ủy ban nhân dân thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 4334/UBND-TH ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và 

trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố,  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc thực hiện Nghị 

quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân 

thành phố nhƣ sau: 

A. Tham mƣu ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực đƣợc 

hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, 

nông thôn và Danh mục các sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến 

khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của 

Chính phủ: 

1. Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực được hỗ trợ theo Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ:  

- Theo khoản 2, Điều 19 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 

4 năm 2018 của Chính phủ: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng: b) Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh”. 

- Tại điểm b khoản 1 Điều 10. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển 

thị trƣờng: Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ, ƣu đãi 

đầu tƣ và khuyến khích đầu tƣ đƣợc ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ 50% chi phí 

quảng cáo, xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 50% 
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kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nƣớc, ngoài nƣớc đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Danh mục các sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến 

khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 

của Chính phủ: 

- Theo Khoản 1 Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng: Xác định, phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan 

trọng cần khuyến khích và ƣu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu 

thụ sản phẩm và thông báo công khai trên địa bàn tỉnh.   

- Căn cứ Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày 24 tháng 10 năm 

2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 

của Chính phủ. Tại mục II. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng: phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ƣu 

tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và thông báo 

công khai trên địa bàn tỉnh.  

Để tránh trùng lấp trong quá trình ban hành văn bản thực hiện Nghị định 

số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã phối hợp các cơ quan liên quan hoàn chỉnh nội dung dự 

thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Danh mục sản 

phẩm nông nghiệp chủ lực và Danh mục các sản phẩm nông nghiệp quan trọng 

cần khuyến khích, ƣu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 

1605/TTr-SNN&PTNT ngày 17 tháng 6 năm 2019 trình Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quyết định để triển khai thực hiện. 

B. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới găn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, quan tâm các tiêu chí xây dựng 

xã nông thôn mới kiểu mẫu gia đoạn 2018 – 2020. 

1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp va chƣơng trình giảm ngèo bền vững: 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất 

tập trung, tăng giá trị hàng hóa nông sản; áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản 

xuất nông nghiệp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Lồng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-4163-qd-bnn-ktht-2018-hop-tac-lien-ket-trong-san-xuat-tieu-thu-san-pham-nong-nghiep-402135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx
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ghép các Chƣơng trình, dự án đang triển khai trên địa bàn để giúp các hộ nông 

dân nghèo tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững. Mỗi xã chọn 01- 03 cây 

trồng, vật nuôi, ngành nghề có triển vọng xây dựng mô hình đảm bảo phát triển 

sản xuất bền vƣ̃ng , hiệu quả. Tổ chức chỉ đạo xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, 

các hình thức liên kết, hợp tác, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, đảm bảo 

phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả. 

2. Các  tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn      

2018 - 2020 

2.1. Lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội 

- Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo các yêu cầu về 

phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu 

quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã đƣợc đầu tƣ. 

2.2. Lĩnh vực Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống        

nhân dân. 

- Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa 

chủ lực của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Mỗi xã có ít nhất 01 hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 

2012 hoạt động hiệu quả và đƣợc nhân rộng; thực hiện liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lƣợng, an 

toàn thực phẩm và gắn với định hƣớng phát triển dịch vụ, du lịch... của địa 

phƣơng. 

- Thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất nông nghiệp; có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế 

biến sản phẩm an toàn, sạch, hoặc mô hình sản xuất theo hƣớng hữu cơ. 

- Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua các mô hình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất. 

- Thu nhập bình quân đầu ngƣời tại thời điểm xét, công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt yêu cầu. 

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao đạt yêu cầu. 

2.3. Lĩnh vực Giáo dục - Y tế - Văn hóa 
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- Nâng cao trình độ dân trí của ngƣời dân: đạt chuẩn xóa mù chữ mức 

độ 2; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ 

sở mức độ 3; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 40% trở lên; 

- Có 98% số lao động nông thôn trong độ tuổi lao động thƣờng trú tại xã 

nông thôn mới nâng cao có khả năng tham gia lao động đƣợc tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách của 

Nhà nƣớc và đƣợc cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh 

hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp. 

- Chất lƣợng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hƣởng thụ các dịch vụ 

y tế ban đầu cho ngƣời dân đƣợc bảo đảm; thực hiện hiệu quả công tác kiểm 

soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch; không có tình trạng ngộ độc 

thực phẩm đông ngƣời (trên 30 ngƣời/vụ). 

- Chất lƣợng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đƣợc 

bảo đảm, thu hút nhiều ngƣời dân tham gia; bảo tồn và phát huy những giá trị 

tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phƣơng; xây dựng cộng đồng dân cƣ văn 

minh, dân chủ, đoàn kết, tƣơng trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động 

nhân đạo từ thiện. 

2.4. Lĩnh vực Cảnh quan - Môi trường 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nƣớc sạch theo quy định đạt từ 75% trở lên. Tiếp tục 

đẩy mạnh xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, 

an toàn, giữ gìn đƣợc bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phƣơng trên địa bàn toàn 

xã; có mô hình phân loại rác tại nguồn. 

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phƣơng án cụ thể về bảo vệ môi 

trƣờng, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập 

trung chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở sản xuất - kinh 

doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề; các cơ sở chăn nuôi; xây dựng kế 

hoạch quản lý chất thải rắn nông thôn. 

- Hoàn thiện hệ thống cung cấp nƣớc sinh hoạt tập trung đảm bảo cung 

cấp nƣớc sạch cho hộ dân trên địa bàn xã. 

- Có 70% trở lên lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã đƣợc 

thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

2.5. Lĩnh vực An ninh trật tự - Hành chính công 

- An ninh trật tự đƣợc bảo đảm; nhân dân tích cực tham gia phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có mô hình phòng, chống tội phạm, phối 

hợp bảo vệ an ninh, trật tự hoạt động thƣờng xuyên, hiệu quả. 
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- Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục 

hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định. 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. Các ấp xây 

dựng và thực hiện hiệu quả hƣơng ƣớc, quy ƣớc cộng đồng. Cán bộ, công 

chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức 

công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. 

2.6. Huy động và phân bố nguồn lực 

a) Huy động - lồng ghép nguồn lực 

- Triển khai nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ƣơng và địa phƣơng cho 

các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội đạt hiệu quả thiết thực, nhất là các 

công trình thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Ƣu tiên đầu tƣ các xã điểm thành phố về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

trong giai đoạn 2018 – 2020. 

- Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào 

nông nghiệp, nông thôn để huy động tốt các nguồn lực từ vốn tín dụng và từ 

vốn doanh nghiệp cho xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

- Thực hiện lồng ghép với các nguồn khác, tranh thủ nguồn tài trợ của 

các dự án trong và ngoài nƣớc. 

- Kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục đầu tƣ và vận động nhân dân cùng 

chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

b) Phân bổ nguồn lực: tập trung nguồn vốn đầu tƣ cho các xã xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, chú trọng đầu tƣ cho các xã chƣa hoàn thành các 

công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, trƣờng học, trạm y tế, nƣớc sạch, 

thủy lợi); ƣu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trƣờng. 

C. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và 

sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, trong đó, quan tâm đến các giải 

pháp căn cơ đối với đầu ra của sản phẩm. 

1. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của    

sản phẩm. 

- Nâng cao chất lƣợng con giống, thay thế đàn cá bố mẹ bằng nguồn cá bố 

mẹ chọn giống đƣợc chọn lọc các tính trạng tăng trƣởng, kháng bệnh từ các 

Viện, Trƣờng. 

- Cải thiện quy trình nuôi thủy sản, sử dụng con giống nhân tạo và thức ăn 

công nghiệp. Chuyển đổi tính ăn của các đối tƣợng thủy sản nuôi từ thức ăn tƣơi 

sống sang thức ăn công nghiệp (cá lóc, cá thát lát, lƣơn,…). 
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- Khuyến khích các cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng các tiêu chuẩn an 

toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lƣợng, xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm đối 

với các mặt hàng thủy sản chủ lực. 

- Xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tạo đầu ra cho sản 

phẩm. Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong nƣớc. 

- Cần tập trung vào bảo quản và chế biến, giúp ổn định thị trƣờng. Chế 

biến và bảo quản sau thu hoạch là một phần rất quan trọng trong chuỗi sản xuất 

nông nghiệp, thực hiện tốt 2 khâu này sẽ nâng cao đƣợc giá trị của sản phẩm. 

- Phải kết hợp chặt chẽ giữa các giải pháp kỹ thuật và quản lý. Đặc biệt 

quản lý kế hoạch sản xuất, quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV và hoá 

chất nông nghiệp, phải hết sức coi trọng khâu kỹ thuật sản xuất. 

- Tăng cƣờng khuyến khích phát triển các doanh nghiệp có đủ năng lực 

tham gia vào mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ thông qua hợp đồng. Những 

doanh nghiệp này sẽ đóng vài trò trung tâm định hƣớng sản xuất - tiêu thụ theo 

hợp đồng cho ngƣời nông dân.  

- Cần có sự đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung 

theo quy hoạch nhƣ giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thủy lợi, điện, 

kho chứa sản phẩm nông thủy sản, bến bãi… phục vụ thuận lợi cho nhu cầu sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm.  

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin thị trƣờng và cảnh báo thật tốt để 

tổ chức sản xuất có hiệu quả bằng nhiều hình thức.  

- Việc thành lập HTX và tổ hợp tác phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 

tránh chạy theo thành tích. HTX và Tổ hợp tác phải thực sự là đại diện của nông 

dân và hình thành trên nguyên tắc tự nguyện. 

2. Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển thị 

trường sản xuất chất lượng, an toàn, hiệu quả bền vững. 

- Duy trì các hoạt động khuyến nông để hỗ trợ nông dân tạo tổ chức lại 

sản xuất theo hƣớng qui mô tập trung hiện đại, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

theo hƣớng tăng cao giá trị gia tăng, tận dụng ƣu thế cạnh tranh tự nhiên của 

từng vùng miền, nâng cao trình độ sản xuất của nông dân theo hƣớng tiêu chuẩn 

hóa kỹ thuật tiên tiến hiện đại. 

- Thu hút đầu tƣ hỗ trợ cơ sở hạ tầng giao thông, sản xuất phòng chống 

thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. 

- Khuyến khích đầu tƣ tƣ nhân trong và ngoài nƣớc cho hệ thống doanh 

nghiệp chiến lƣợc để có qui mô cạnh tranh thị trƣờng tốt. 
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- Có chính sách đầu tƣ công, thu hút đầu tƣ xã hội cho việc nghiên cứu 

chế biến, tăng sản phẩm sử dụng giá trị gia tăng cho các ngành hàng chủ lực có 

ƣu thế sản xuất của nông nghiệp Việt. 

- Có cơ chế chính sách đầu tƣ công, thu hút đầu tƣ xây dựng hệ thống thu 

mua, vận chuyển, phân phối hàng hóa theo dây chuyền hiện đại (Logistic) khẩn 

trƣơng hơn và thực chất đã giảm thất thoát, hạ giá thành, cạnh tranh hiệu quả 

cho nông sản Việt (đây cũng là điều chúng ta còn rất yếu và ít đƣợc quan tâm),... 

D. Có kế hoạch phù hợp điều tiết nước các công thủy lợi trên địa bàn để 

phục vụ phát triển nông nghiệp. 

Sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo một số 

nội dung nhƣ sau:   

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy văn Quốc gia, hiện 

tƣợng ENSO đƣợc dự báo có khả năng sẽ chuyển sang trạng thái El Nino từ 

tháng 11/2018 đến những tháng đầu năm 2019. Theo đó, tổng lƣợng mƣa từ 

tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 trên cả nƣớc phổ biến ở mức thấp hơn trung 

bình nhiều năm (TBNN), đặc biệt khi vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ 

thiếu hụt từ 20÷50% so với TBNN; cảnh báo thiếu hụt lƣợng mƣa ngay trong 

mùa mƣa năm 2018. Dòng chảy sông, suối ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 

Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn TBNN từ 10÷30% … 

Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, mùa lũ năm 2018 dòng chảy 

thƣợng lƣu sông Mê Công về Đồng bằng đƣợc xem là năm có đỉnh lũ lớn nhất 

kể từ sau năm 2011, nhƣng vẫn ở mức lũ nhỏ; mặt khác, lũ 2018 xuất hiện sớm 

nhƣng giảm nhanh sau khi đạt đỉnh, dẫn đến dòng chảy từ thƣợng lƣu chảy về 

ĐBSCL đang xuống ở mức rất thấp so với năm 2017 và trung bình nhiều năm 

(TBNN) từ 1980 đến nay. Theo dự báo có đến 60-70% khả năng ảnh hƣởng bởi 

El Nino các tháng cuối năm 2018 và đầu mùa khô 2019, nhiệt độ cao kết hợp 

với mƣa kết thúc sớm ở tháng 11. Lƣợng mƣa thấp hơn trung bình nhiều năm ở 

các tháng cuối năm 2018 và tháng 01 đến tháng 03 năm 2019 khoảng 10-30%. 

Với điều kiện khí tƣợng nêu trên, nguồn nƣớc ngọt trên đồng bằng sẽ rất khan 

hiếm; thêm vào đó, nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng bốc hơi, xâm nhập mặn và làm 

gia tăng nhu cầu nƣớc cho cây trồng. 

Trên cơ sở dự báo tình hình nguồn nƣớc ngọt trên Đồng bằng sẽ rất khan 

hiếm vào các tháng đầu năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo 

cáo về kế hoạch điều tiết nƣớc các công trình thủy lợi trên địa bàn để phục vụ 

phát triển nông nghiệp nhƣ sau: 
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1. Đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc thực hiện 

các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nƣớc, xâm nhập mặn mùa khô 2018-

2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Công văn số 218/CCTL ngày 

21/11/2018).  

2. Đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc xây dựng kế 

hoạch ra quân Thủy lợi mùa khô năm 2019 (Công văn số 2907/SNN&PTNT-

KHTC ngày 19/12/2018). Trên cơ sở báo cáo của các quận, huyện sẽ tổng hợp 

xây dựng kế hoạch chung của thành phố. 

3. Kế hoạch điều tiết nƣớc các công trình thủy lợi trên địa bàn để phục vụ 

phát triển nông nghiệp. 

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 02 hệ thống công trình thủy lợi đƣợc 

đầu tƣ tƣơng đối hoàn chỉnh và khép kín do thành phố quản lý (hệ thống thủy lợi 

Ô Môn – Xà no và dự án đê bao bảo vệ vƣờn cây ăn trái xã Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền). Chi cục Thủy lợi báo cáo về kế hoạch điều tiết nƣớc nhƣ sau: 

3.1. Hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà no 

3.1.1. Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi 

Thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận bàn giao giai đoạn 1: từ năm 2008-2010 

(WB2) gồm: 02 Tuyến đê bao (Tắc Ông Thục và Ô Môn), 02 cống cấp 1 (cống 

KH9Đ, KH8Đ) và 15 cống cấp 2; tiếp nhận giai đoạn 2: từ năm 2014-2015 

(WB6) bao gồm 20 cống cấp 2 và 16 cống ngầm để khép kín các tuyến đê. Các 

hạng mục công trình nhƣ sau: 

- Hệ thống đê bao có tổng chiều dài 25,834 km, trong đó:  

+ Đê bao Ô Môn: 7,539 km 

+ Đê bao Tắc Ông Thục: 18.305 km 

- Hệ thống kênh, bao gồm:  

+ Hệ thống kênh cấp 1: Gồm 2 kênh là kênh KH8  và kênh KH9 

+ Hệ thống kênh cấp 2, trong đó có 31 tuyến kênh đã đƣợc nạo vét với 

tổng chiều dài 73,423 km 

- Hệ thống cống, tổng cống có 53 cống, trong đó:  

+ Cống cấp 1: Gồm 2 cống là cống KH8 Đ  và cống KH9 Đ 

+ Cống cấp 2: Gồm 35 cống 

+ Cống ngầm: 16 cống 

3.1.2. Khả năng cung cấp và nhiệm vụ của công trình 
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- Diện tích phục vụ: 19.000 ha 

- Hệ thống cống, đê bao phải đảm bảo đƣợc nhiệm vụ ngăn lũ, ngăn triều 

cƣờng, ngăn mặn, giữ ngọt; không có ngập úng lớn ảnh hƣởng nhiều đến năng 

suất cây trồng. 

- Hệ thống kênh đảm bảo nhiệm vụ dẫn nƣớc và tiêu thoát lũ. 

3.1.3. Kế hoạch điều tiết nƣớc phục vụ sản xuất các tháng mùa khô  

- Trƣờng hợp nguồn nƣớc của hệ thống đảm bảo yêu cầu dùng nƣớc 

không có biến động bất thƣờng: tất cả các cống luôn đƣợc mở. Khi có nhu cầu 

đóng cống  để phục vụ thu hoạch, xuống giống của địa phƣơng, UBND xã phải 

có văn bản đề nghị gửi về Chi cục Thủy lợi trƣớc 03 ngày theo lịch đề nghị của 

phƣơng để kịp tổ chức triển khai đóng cống đúng thời gian quy định. Thời gian 

đóng cống trong vòng 05 ngày/lần sẽ đƣợc mở ra 01 ngày để tiêu thoát nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm nguồn nƣớc trong khu vực.  

- Trƣờng hợp có khả năng thiếu nƣớc trong hệ thống, nắng hạn kéo dài, mùa 

mƣa đến muộn: Chi cục Thủy lợi sẽ thông báo về kế hoạch vận hành đóng cống 

gửi cho địa phƣơng, kịp thời ngăn mặn, đồng thời vận hành mở cống để lấy nƣớc 

luân phiên nhằm trung chuyển để tăng nguồn nƣớc cho cuối vùng dự án.  

3.2. Tiểu dự án đê bao bảo vệ vƣờn cây ăn trái xã Nhơn Ái, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần Thơ 

3.2.1. Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi 

Hệ thống công trình Đê bao bảo vệ vƣờn cây ăn trái thành phố Cần Thơ, 

xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền đƣợc xây dựng phục vụ cho khu vực Tây – Nam 

sông Cần Thơ và Tây Bắc kênh Xà No thuộc xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền 

với diện tích 568 ha, với các thông số kỹ thuật chủ yếu sau: 

- Tuyến đê bao có tổng chiều dài 6,120 km. 

+ Tuyến đê bao 1: có chiều dài 3.567 km, mặt đê 4.0 m, cao trình + 2.5m. 

+ Tuyến đê bao 2: có chiều dài 2.781 km, mặt đê 4.0 m, cao trình + 2.3m. 

- Xây dựng hệ thống cống dƣới đê bao có nhiệm vụ ngăn nƣớc chống 

ngập, cấp và thoát nƣớc, tổng cống có 31 cống, trong đó:  

+ Cống ngầm Ø 100 loại 1: 14 cống. 

+ Cống ngầm Ø 100 loại 2: 07 cống. 

+ Cống hở B = 5m: 04 cống. 

+ Cống hở B = 3m: 01 cống. 
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+ Cống hở B = 1,5m: 01 cống. 

3.2.2. Khả năng cung cấp và nhiệm vụ của công trình 

- Diện tích phục vụ: 568 ha 

- Hệ thống cống, đê bao phải đảm bảo đƣợc nhiệm vụ ngăn lũ, ngăn triều 

cƣờng, ngăn mặn, giữ ngọt; không có ngập úng lớn ảnh hƣởng nhiều đến năng 

suất cây trồng. 

- Hệ thống kênh đảm bảo nhiệm vụ dẫn nƣớc và tiêu thoát lũ. 

3.2.3. Kế hoạch điều tiết nƣớc phục vụ sản xuất các tháng mùa khô 

- Vận hành đóng hệ thống cống một chiều (theo triều xuống) để nâng cao 

mực nƣớc bình quân trong hệ thống kênh rạch, giảm đƣợc chi phí bơm tƣới do 

mực nƣớc trong kênh đƣợc nâng lên. Tuy nhiên giao thông thủy phải gián đoạn 

trong thời gian đóng cống khi mực nƣớc hạ xuống cho đến khi có mực nƣớc 

dâng lên thì mở cống để lƣu thông. 

- Trƣờng hợp nguồn nƣớc bị xâm nhập mặn: vận hành đóng hệ thống 

cống triệt để đảm bảo không cho nguồn nƣớc mặn xâm nhập vào các kênh 

mƣơng trong hệ thống. 

4. Chủ động tập trung huy động mọi nguồn lực và ƣu tiên bố trí vốn để 

thực hiện công tác thủy lợi nội đồng, sửa chữa, khôi phục các công trình thủy lợi 

bị hƣ hỏng, nạo vét lại các hệ thống kênh mƣơng bị bồi lắng, dọn cỏ, chỉ đạo 

tháo dỡ chà nò, vật cản trên kênh, rạch đảm bảo khai thông dòng chảy tạo nguồn 

và đảm bảo dòng chảy đƣợc thông thoáng đủ nƣớc bơm tƣới khi khô hạn để 

phục vụ cấp nƣớc cho sản xuất; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công 

trình thủy lợi để đƣa vào khai thác sử dụng (hiện nay, trên cơ sở nguồn vốn sự 

nghiệp thủy lợi năm 2019, Chi cục Thủy lợi đã xây dựng kế hoạch thực hiện đầu 

tƣ nạo vét, nâng cấp đê bao 09 tuyến kênh, tổng chiều dài 20.860m, tổng kinh 

phí trên 36 tỷ đồng; và 01 trạm bơm điện C2-D2 (ranh Cần Thơ - An Giang) với 

kinh phí trên 04 tỷ đồng). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ báo cáo 

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

phố Cần Thơ, để biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VT, KHTC.PTT 

       

GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Ngọc Hè 
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