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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân  

thành phố tại kỳ họp thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Thực hiện Công văn số 1434/UBND-TH ngày 09 tháng 5 năm 2019 của 

UBND thành phố về việc phân công thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12 

HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong 6 

tháng đầu năm 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố đến 

toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, đồng thời xây dựng 

chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 để cụ thể hóa các chỉ đạo 

của cấp trên và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

thành phố.  

Trên cơ sở đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tập trung tham mưu cho 

thành phố những vấn đề mang tính chiến lược về đất đai, khoáng sản, nước, môi 

trường và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố, cụ thể như tham mưu các giải 

pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong công tác 

giao đất, cho thuê đất; giải phóng mặt bằng, chính sách giảm tiền sử dụng đất; 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; các giải pháp bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời các vụ tranh 

chấp, khiếu kiện về đất đai góp phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh, trật tự 

xã hội trên địa bàn thành phố.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, có 

giải pháp chống tình trạng sụt lún đất, sạt lở bờ sông. Xử lý nghiêm các sai 

phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc cho phép 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất 

đai, nhất là đất trồng lúa. 

1.1. Quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, có 

giải pháp chống tình trạng sụt lún đất, sạt lở bờ sông.  
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a) Quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai: Trong 6 

tháng đầu năm 2019, Sở đã tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, 

pháp luật về tài nguyên và môi trường, tạo thành hành lang pháp lý để tăng cường 

hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần ổn 

định kinh tế - xã hội tại địa phương. Kết quả: 

- Hoàn thành tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định Quy định 

quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ.  Hiện đang nghiên cứu, tham mưu các giải pháp quản lý, khắc phục tình 

trạng khu dân cư tự phát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ; dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành 

phố quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn 

thành phố; dự thảo Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất bổ sung chính sách tái định cư bằng hình thức nhà ở tái 

định cư và đối tượng tái định cư đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở do cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố… 

Bên cạnh đó, Sở đã tập trung nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành 

phố các giải pháp đột phá tạo quỹ đất sạch để thu hút, kêu gọi đầu tư, tạo nguồn 

thu cho ngân sách. Qua đó, đã trình UBND thành phố phương án đấu giá đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với khu đất Vòng xoay cồn Cái Khế để thực hiện dự án 

Tháp du lịch tại Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều; bến tàu khách tổng hợp Cần 

Thơ…Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 17 dự án, công trình 

trọng điểm của thành phố: sân Gofl 18 lỗ và Khu Biệt thự tại Cồn Ấu, Dự án 

Phát triển thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị 

(Đường và cầu Trần Hoàng Na, Đường nối CMT8 (QL91) - Đường tỉnh 918),…  

Phối hợp UBND quận, huyện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ 

cho việc xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. Tham mưu giải quyết 16 vụ việc vướng mắc của các 

quận, huyện liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái địnhh cư. Thẩm 

định, trình phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất và 

tiền thuê đất  19 hồ sơ. 

b) Giải pháp chống tình trạng sụt lún đất, sạt lở bờ sông:  

Sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp và có nhiều nguyên nhân khác nhau 

như: khu vực địa chất có độ kết dính thấp, dòng chảy mạnh, gia tăng phương 

tiện giao thông thủy, khai thác cát gần bờ, đặc biệt là do người dân xây dựng nhà 

ở lấn chiếm bờ sông làm quá mức chịu tải khu vực bờ sông. Trong các nguyên 

nhân sạt lở bờ sông, có nguyên nhân do khai thác cát gần bờ. Để tránh trường 

hợp sạt lở bờ sông do khai thác cát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc 

triển khai thực hiện thủ tục cấp phép theo quy hoạch đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10 năm 01 năm 2018 và bảo vệ tốt khu vực 

cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo 

Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ, trong đó bắt buộc hoạt động khai thác cát phải đảm bảo 

khoảng cách bờ 200m; đồng thời trong trường hợp cần thiết thì tăng thêm 

khoảng cách khai thác xa bờ, thu hẹp phạm vi khai thác theo giấy phép đã cấp 
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để đảm bảo tuyệt đối việc khai thác cát không xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, 

không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân gần khu vực mỏ cát. 

Vấn đề khai thác nước dưới đất, sụt lún: Hiện nay, việc khai thác sử dụng 

nước dưới đất được kiểm soát chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật. Phần 

lớn là cấp phép khai thác cho các công trình cấp nước tập trung ở khu vực nông 

thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư. 

Ở khu vực công nghiệp thì hạn chế khai thác nước dưới đất, việc cấp phép khai 

thác, sử dụng nước dưới đất được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân thành phố, nơi nào có hệ thống cấp nước máy đảm bảo cung cấp về số 

lượng, chất lượng thì không cấp phép và gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất giảm 50% so với lưu lượng được cấp so với giấy phép trước đây. 

Tình trạng sụt lún, ngập cục bộ, tắt nghẽn dòng chảy tại đô thị là vấn đề 

phức tạp có liên quan trách nhiệm đến nhiều ngành, địa phương. Hiện nay tình 

trạng đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước mưa nước thải chưa được hoàn 

thiện, tình trạng xây dựng lấn chiếm bờ sông rạch làm thu hẹp dòng chảy ngày 

càng phổ biến, một số nơi san lấp kênh rạch làm đường giao thông bộ hoặc xây 

dựng nhà ở trái phép. Đây là các nguyên nhân chính gây ra ngập cục bộ, tắt 

nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, vì vậy đòi hỏi phải 

tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của các ngành, địa phương theo quy 

định pháp luật, trong đó ngành xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy 

hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến 2050. 

1.2. Xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát 

chặt chẽ việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định 

của pháp luật về đất đai, nhất là đất trồng lúa. 

Trên cơ sở Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố 

Cần Thơ đã được Chính phủ phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã hoàn 

thành tham mưu UBND thành phố phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 của 09/09 quận, huyện; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 của 09/09 quận, huyện.  

Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng 

đất luôn được chỉ đạo thực hiện kịp thời, theo đúng thẩm quyền, đảm bảo trình 

tự, thủ tục theo quy định pháp luật và phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào 

thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã trình UBND thành phố thu hồi 

5285 m
2
 tại khu dân cư lộ 49, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng do sử dụng 

sai mục đích và đã giao cho UBND quận Cái Răng quản lý. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành 

và Ủy ban nhân dân quận, huyện hoàn thành tham mưu UBND thành phố trình 

tại kỳ họp thứ 11 (bất thường) của HĐND thành phố thông qua danh mục (bổ 

sung) các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa dưới 10ha 

trong năm 2019; điều chỉnh chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa trong Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Cần Thơ. 
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Hiện đang rà soát, tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất với tổng số 

14 dự án, diện tích 43,40 ha, trong đó sử dụng đất trồng lúa với diện tích 0,7ha; 

dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha): 02 dự án, diện tích 

1,77ha trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố, làm cơ sở để địa 

phương thực hiện các thủ tục đất đai trong năm 2016 theo đúng quy định pháp 

luật. 

2. Thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án 

phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu 

dự án có sử dụng đất. Khẩn trương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 

người dân, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy cho người dân tại các dự án nhà ở, các 

khu dân cư 

Từ sau phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, tham mưu công tác giao đất, cho 

thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá 

quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đúng theo quy định của pháp 

luật. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện thu hồi đất của 02 tổ chức với diện 

tích 0,76 ha; giao đất cho 10 tổ chức với diện tích 18,5 ha; cho 05 tổ chức thuê 

đất với diện tích 1,89 ha; cho 01 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất với diện 

tích 0,02 ha, làm cơ sở thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân. Quá trình 

thực hiện có kiểm tra thực tế tình hình sử dụng đất nhằm kịp thời phát hiện các 

tổ chức sử dụng đất kém hiệu quả, không đúng mục đích, tránh lãng phí. Qua 

đó, Sở đã trình UBND thành phố thu hồi 5285 m
2
 tại khu dân cư lộ 49, phường 

Hưng Thạnh, quận Cái Răng do sử dụng sai mục đích và đã giao cho UBND 

quận Cái Răng quản lý. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh quận, 

huyện và các đơn vị liên quan tham mưu công tác cấp GCNQSDĐ đúng quy định 

của pháp luật; rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp cấp giấy còn chồng 

lấn, chưa giải phóng mặt bằng. Tiếp nhận thông tin, hồ sơ của người mua nhà, đất 

đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản 

trên địa bàn thành phố huy động vốn của người dân nhưng không thực hiện thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho người dân, để ngăn chặn chủ đầu 

tư thế chấp và thực hiện thủ tục sang tên cho khách hàng. 

Tích cực đẩy mạnh các giải pháp khắc phục hồ sơ trễ hẹn trong công tác 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: chủ động phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy cho người 

dân tại các dự án nhà ở, các khu dân cư; tăng cường thời gian làm thêm giờ để 

kịp thời giải quyết hồ sơ. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản xin lỗi 

người dân đối với trường hợp trễ hẹn. Thường xuyên quán triệt đến toàn thể công 

chức, viên chức giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, 

không được gây phiền hà đến người dân và doanh nghiệp. 

3. Tiếp tục cải cách hành chính trong quản lý đất đai; tập trung giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, các tranh chấp khiếu kiện đông người kéo dài liên 
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quan đến đất đai. Ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng khai thác cát, tài 

nguyên, khoáng sản trái phép, phòng, chống sạt lở bờ sông ở những vị trí 

xung yếu. 

3.1. Tiếp tục cải cách hành chính trong quản lý đất đai 

Sở đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” 

gắn với chủ đề cải cách hành chính “Nụ cười công sở, tinh thần trách nhiệm và 

đạo đức công vụ”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy 

Cần Thơ về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành 

chính, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 

II (2016 - 2020). Triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải cách 

công vụ, công chức góp phần nâng cao, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) để nâng cao 

hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ 

tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại, góp 

phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố.  

Triển khai mô hình Đội thanh niên tình nguyện thân thiện hướng dẫn thủ 

tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến quy trình nghiệp vụ xử lý các hồ sơ đất đai, liên thông hồ sơ từ xã, 

phường, thị trấn lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên phần mềm Một 

cửa và phần mềm dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Chấn chỉnh khắc phục 

hồ sơ trễ hẹn, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; đồng thời thực 

hiện xin lỗi khi có hồ sơ trễ hẹn. Thường xuyên tuyên truyền thực hiện mô hình 

dịch vụ hành chính công trả kết quả qua hệ thống bưu điện ở bưu cục các quận 

huyện. Tiếp tục tổ chức tiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân định kỳ hàng tuần; 

trả lời câu hỏi về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Thường 

xuyên chấn chỉnh giờ giấc làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công 

chức, viên chức.  

3.2. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tranh chấp khiếu kiện 

đông người kéo dài liên quan đến đất đai 

- Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường được tiếp tục 

tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã thực hiện 14 cuộc thanh tra (03 

cuộc theo kế hoạch, 11 cuộc đột xuất) về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên 

nước đối với 36 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua thanh tra, phát 

hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 trường hợp, với số tiền 

183.250.000 đồng, đã nộp phạt 26.750.000 đồng. Hiện đang thực hiện 01 đoàn 

kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng tại Dự 

án Khu nhà ở và Trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp theo 

Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố. Thẩm tra và trình UBND thành phố xử phạt vi phạm hành 

chính về lĩnh vực môi trường với số tiền 200.000.000 đồng. 
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Tiếp tục theo dõi, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 08 

trường hợp phản ánh ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ qua 

đường dây nóng của Tổng cục Môi trường. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp dân thường xuyên và 

định kỳ của Giám đốc Sở 12 lượt; Tiếp nhận và xử lý 28 đơn thư qua đường bưu 

điện. Thẩm tra xác minh, báo cáo 28/31 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của 

UBND thành phố giao, trong đó đã vận động rút đơn khiếu nại 05 vụ việc. Bên 

cạnh đó, tham dự các phiên Tòa Sơ - Phúc thẩm (đại diện theo ủy quyền của 

UBND thành phố và dự với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho Chủ tịch UBND thành phố). 

3.3. Ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng khai thác cát, tài nguyên, 

khoáng sản trái phép, phòng, chống sạt lở bờ sông ở những vị trí xung yếu 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tham mưu triển khai thực hiện Kế 

hoạch về cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và của Thủ tướng Chính phủ. Tăng 

cường phối hợp, hỗ trợ thông tin kịp thời trong công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản, định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong năm (tùy theo sự thay đổi 

số lượng các phương tiện được phép khai thác cát) Sở Tài nguyên và Môi trường 

đều có thông báo tình hình cấp giấy phép khai thác khoáng sản, số lượng 

phương tiện được phép khai thác (số đăng ký phương tiện, dung tích gàu, công 

suất khai thác, thời hạn khai thác…) trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa 

chỉ http://cantho.gov.vn/wps/portal/sotnmt (Mục: Thông tin khoáng sản).  

Nội dung thông báo này làm cơ sở để các cơ quan, địa phương có liên quan 

thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý (nếu có vi phạm) các hoạt động 

của Chủ giấy phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành và các 

quy định của pháp luật khác có liên quan. Đồng thời là cơ sở để các cơ quan 

chức năng, địa phương có liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra, phối hợp xử lý 

kịp thời các hành vi khai thác cát trái phép, không phép trên tuyến sông Hậu 

thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm bảo vệ hiệu quả các mỏ cát chưa khai 

thác trên địa bàn từng địa phương (các quận Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy, Ninh 

Kiều, Cái Răng) theo quy định.  

4. Xây dựng lộ trình để quản lý thu gom nước thải theo hướng tập 

trung để xử lý trước khi xả thải vào sông, rạch, phân loại xử lý và kiểm soát 

triệt để ô nhiễm nước, rác thải ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.  

Tiếp tục tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm 

môi trường; đồng thời quan tâm đầu tư trang thiết bị tăng cường năng lực quan 

trắc, dự báo chất lượng môi trường nước, không khí, nhằm phòng ngừa ô nhiễm, 

bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả tài nguyên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và nhân dân chấp hành tốt các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường tham mưu các hoạt động hợp 

tác, kêu gọi đầu tư thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.  

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tham mưu UBND thành phố trình 

Thành ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn 

http://cantho.gov.vn/wps/portal/sotnmt
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trên địa bàn thành phố; Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Chiến lược quản lý tổng 

hợp chất thải rắn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

Quyết định ban hành bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường; Quyết định phân công nhiệm vụ quản lý chất thải rắn. 

Theo đó quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND các quận 

huyện trong công tác quản lý, thu gom nước thải để xử lý trước khi xả thải vào 

sông, rạch, phân loại xử lý và kiểm soát triệt để ô nhiễm nước, rác thải ở các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình HĐND, UBND thành 

phố./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
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