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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri từ trước kỳ họp  

thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX  

 

 

Thực hiện Công văn số 2286/UBND-TH ngày 22 tháng 7 năm 2019 của 

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

họp thứ 13 của 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 giải quyết: 

(g) Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố có kế hoạch phát động, 

khuyến khích người dân trong việc sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi 

trường, hạn chế sử dụng chai nhựa, túi ni lông, ống hút nhựa,.. 

Để phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 

30/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 về việc thực hiện phong trào “Chống 

rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố. Trong đó, UBND thành phố giao cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai thực 

hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp, đánh giá xem xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc nhất. 

Đồng thời, giao cho các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tùy theo điều 

kiện triển khai thực hiện Kế hoạch. Có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ 

hức phát động phong trào, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử ḍng các sản 

phẩm nhựa khó phân hủy, sử ḍng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; hát 

động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động 

người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Đồng 

thời, đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị 

gắn với tổ chức thực hiện nhiệm ṿ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô 

nhiễm nhựa và nilon. Kiểm tra đôn đốc thực hiện việc sơ kết, tổng kết, khen 

thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đúng quy 

định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng-

Thành ủy tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND 

ngày 19 tháng 4 năm 2019 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

thực hiện  phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố” 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn số 2316/STNMT-CCBVMT 

ngày 10 tháng 7 năm 2019 đến các sở, ban, ngành thành phố; Uỷ ban nhân dân các 

quận, huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các tổ 

chức thành viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ và Ban Quản lý các Khu chế xuất 
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và Công nghiệp Cần Thơ  về việc hướng dẫn khen thưởng phong trào “Chống rác 

thải nhựa” trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019. 

Các văn bản trên cũng được công bố, phổ biến rộng rãi trên cổng thông tin 

điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố. 

2. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đang tiếp tục giải quyết: 

2.1 (a) Cử tri quận Cái Răng, quận Bình Thủy đề nghị thành phố sớm bố 

trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong các dự án: Dự án Trung 

tâm Văn hóa Tây Đô (quận Cái Răng), dự án Khu tái định cư Cửu Long (quận 

Bình Thủy) và đề nghị thành phố quan tâm làm việc với chủ đầu tư dự án Khu 

tái định cư Cửu Long để sớm giải quyết dứt điểm việc bồi thường về đất cho 

người dân 

- Đối với dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô: 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng đã phê duyệt chính sách tái định cư cho 636 

hộ, trong đó số hộ đủ điều kiện tái định cư (gồm đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới và xét 

mua nền tái định cư) là 421 hộ; số hộ còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã tổ chức 

cho 365/421 hộ bốc thăm, nhận nền theo Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền; 

số hộ còn lại sẽ tiếp tục bốc thăm, nhận nền trong thời gian tới. 

- Đối với dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long: 

Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đã phê duyệt chính sách tái định cư cho 219 

hộ, trong đó số hộ đủ điều kiện tái định cư (gồm đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới và xét 

mua nền tái định cư) là 92 hộ; số hộ còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã tổ chức cho 

42/92 hộ bốc thăm, nhận nền theo Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền (trong 

đó có 27 hộ đổi đất lấy nền tái định cư); số hộ còn lại sẽ tiếp tục bốc thăm, nhận nền 

trong thời gian tới. 

- Đối với dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, đoạn từ Rạch Sao đến Rạch 

Mương Khai (diện tích 35 ha): 

Theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về việc phê duyệt Đề 

án khai thác quỹ đất thành phố, giai đoạn 2017 - 2021 (Khu đô thị mới Võ Văn 

Kiệt, quận Bình Thủy và Khu đất Nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng 

Na nối dài, quận Ninh Kiều) có nội dung: “Vị trí tái định cư dự kiến bố trí tại Khu 

đô thị Võ Văn Kiệt, trong trường hợp hộ dân có nhu cầu di dời sớm trước khi xây 

dựng hạ tầng khu tái định cư dự án thì bố trí cho hộ dân tái định cư tại Khu dân cư 

- Tái định cư thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ do Trung tâm Phát 

triển quỹ đất làm Chủ đầu tư”. 

Hiện nay, dự án chưa triển khai thi công, đang trong giai đoạn giải phóng 

mặt bằng, trước mắt chưa yêu cầu hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án. Khi có 

Phương án bố trí tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ sẽ 

thông báo đến các hộ dân để bốc thăm, nhận nền theo quy định.  

2.2. (b) Phối hợp với đơn vị có liên quan: Cử tri đề nghị thành phố tăng 

cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc 

quản lý đất đai ở các địa phương và thông tin kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức 
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có liên quan đến các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Bình Thủy trong thời 

gian qua để cử tri biết. 

 Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, ngành tài 

nguyên và môi trường thường xuyên xây dựng các chương trình, kế hoạch thực 

hiện công tác chuyên môn, trong đó đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai, từ đó đã phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm của các tổ chức, 

cá nhân sử dụng đất, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

đất đai tại địa phương. 

 Liên quan đến tình trạng phân lô, bán nền hình thành các khu dân cư tự phát 

trên địa bàn thành phố thời gian qua, trên cơ sở kết luận của Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tình 

hình và đề xuất giải pháp để xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn các quận: 

Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng (theo Thông báo số 126/TB-VPUB ngày 

10/5/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ), Ủy ban nhân dân 

thành phố đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc 

thành lập Tổ Công tác để tham mưu xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận 

Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng; 

 Theo đó, ngày 12/6/2019 Tổ Công tác đã ban hành Kế hoạch số 1954/KH-

TCT về việc Tổ chức kiểm tra, rà soát và giải quyết các vướng mắc, tồn tại của các 

khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Đồng 

thời, ban hành Quyết định số 408/QĐ-TCT ngày 20/6/2019 về việc thành lập Tổ 

Giúp việc để hỗ trợ Tổ Công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa 

phương. 

Đến nay, Tổ Công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các khu dân cư tự phát 

trên địa bàn quận Ninh Kiều (từ ngày 09/7/2019 - 12/7/2019) và quận Cái Răng (từ 

ngày 23/7/2019 - 26/7/2019). Sau đó, Tổ Công tác sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế tại các 

khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Bình Thủy (thời gian 04 ngày, từ ngày 

30/7/2019 - 31/7/2019 và 01/8/2019 - 02/8/2019) theo Kế hoạch đã ban hành. Trên 

cơ sở kết quả kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ pháp lý có liên quan, Tổ Công tác sẽ 

tổng hợp và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý các khu 

dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng theo đúng quy 

định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. 

2.3 (c) Cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng đề nghị thành phố xem xét lại 

giá bồi thường ở các dự án trên địa bàn ở phường An Bình, phường Hưng 

Thạnh, vì theo cử tri giá bồi thường như hiện nay ở các dự án trên là thấp 

Căn cứ quy định Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn luật, trên 

cơ sở kết quả tư vấn điều tra, khảo sát giá đất thị trường, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã trình thông qua Hội đồng Định giá đất cụ thể thành phố giá đất cụ thể để 

tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án: Dự án Tái định cư An 

Bình, Khu dân cư lô số 6 do Công ty Hồng Loan làm Chủ đầu tư, Trung tâm Văn 

hóa Tây Đô, dự án Khu dân Nam Long 2 (lô số 9A) thuộc phường Hưng Thạnh, 

quận Cái Răng. 
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Trên cơ sở thống nhất của Hội đồng Định giá đất cụ thể thành phố, Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá đất cụ thể để 

tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của các dự án trên.  

 Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ 

có văn bản gửi Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, Ủy ban nhân 

dân quận Ninh Kiều, Cái Răng xem xét, rà soát lại giá đất cụ thể để tính bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi đất của các dự án và có đề xuất cụ thể, để làm cơ sở tham 

mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo quyền 

lợi chính đáng của người bị thu hồi đất. 

2.4 (e) Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố sớm cấp Giấy chứng 

nhận QSDĐ cho các hộ dân trong khu dân cư Hưng Phú, Khu tái định cư 

miền Nam 

* Kết quả giải quyết đối với dự án Khu dân cư lô số 49 (Khu dân cư Hưng 

Phú) do Công ty CP ĐT và XD Số 8 làm chủ đầu tư: 

Đối với 10 Giấy chứng nhận CIC8 chuyển nhượng cho Công ty EĐEN, chưa 

làm thủ tục chuyển nhượng được với lý do Công ty EĐEN đang thực hiện mở thủ 

tục phá sản. Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã bàn giao 10 GCN nói trên cho CIC8 để chuyển nhượng cho các hộ dân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân 

dân quận Cái Răng và các sở ngành có liên quan làm việc với Lãnh đạo CIC8 để 

hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận giai đoạn 1 và 2 theo Công văn số 

1341/UBND-KT ngày 03/5/2018 của UBND thành phố về việc cấp Giấy chứng 

QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu dân cư lô số 

49, quận Cái Răng (đối với các trường hợp đã đổi đất và bố trí tái định cư đã hoàn 

chỉnh cơ sở hạ tầng). Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận. 

* Kết quả giải quyết đối với dự án khu dân cư lô số 3C do Công ty CP Tư 

vấn đầu tư và Phát triển đô thị (đã đổi tên thành Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 

Phi Long) làm chủ đầu tư: 

+ Giai đoạn 1: Đã cấp xong Giấy chứng nhận 185 GCN, trong đó Công ty bố 

trí tái định cư cho dân là 21 nền. Công ty đã bàn giao Giấy chứng nhận đầy đủ cho 

các hộ dân. 

+ Giai đoạn 2: Tổng số 424 lô nền chưa cấp Giấy chứng nhận, trong đó tái 

định cư là 165 nền.  

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất thực tế giai đoạn 

2 (gồm các block: N, M1, M2, U2,U3,U4,U5,T3,T4,T5,S3, S4). 

Phần lớn các hộ dân chưa được cấp GCN thuộc giai đoạn 2 của dự án. Tuy 

nhiên, hiện nay Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển đô thị đã đổi tên thành 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phi Long (theo Công văn số 159/CV-PL ngày 

20/12/2017) và thay đổi nhân sự. Nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện thủ tục đề 

nghị cơ quan có thầm quyền thay đổi tên chủ đầu tư dự án khu dân cư lô 3C. Do đó 

chưa đảm bảo pháp lý về tư cách pháp nhân để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo 

thành lập Tổ công tác, giao Công an thành phố chủ trì phối hợp các Sở, ban ngành 

để tháo gỡ khó khăn và giải quyết kiến nghị của các hộ dân. Cụ thể yêu cầu chủ 

đầu tư: 

- Thực hiện thủ tục đổi tên chủ đầu tư dự án.  

- Nộp hồ sơ để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất cho các block đã được 

bàn giao thuộc giai đoạn 2 (gồm các block: N, M1, M2, U2, U3, U4, U5, T3, T4, 

T5, S3, S4). 

- Nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận. 

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

cử tri: 

3.1. (d) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh và kiến nghị thành phố chỉ đạo 

các địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với 

hành vi xả rác nơi công cộng 

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 20, Nghị định số 

155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau: 

1. Hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi 

trường bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, 

bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương 

mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;  

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh 

cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, 

dịch vụ hoặc nơi công cộng;  

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, 

bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch 

vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải 

rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị 

hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị. 

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi điều 

khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc 

để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không 

sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, 

vật liệu, hàng hóa làm rò rỉ, phát tán ra môi trường. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không 

phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký hợp đồng 

hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 48, Nghị định số 155/2016/NĐ-

CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau: 
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1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 

5.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại các điểm a, b, 

c và đ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 

động có thời hạn thuộc thẩm quyền; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 

50.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại các điểm a, b, 

c, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 3 Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 

động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 

4 Nghị định này. 

Trường hợp, nếu phát hiện cá nhân, tổ chức có vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường thì thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

3.2. (h) Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố có biện pháp thu 

gom, xử lý thường xuyên đối với chất thải rắn không đốt được (như chai, lọ thủy 

tinh, mảng kính,..) 

Căn cứ Điều 16, Điều 17, Điều 18, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 

tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu và 

Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Điều 3, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 

5 năm 2019 của Chính phủ quy định như sau: 

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

1. Thực hiện việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại 

Điều 15 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. 

2. Hộ gia đình, cá nhân phải nộp phí vệ sinh cho thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

3. Chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm ký hợp đồng dịch 

vụ thu gom, vận chuyển và xử lý; thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch 

vụ. 
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4. Chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt (trừ hộ gia đình, cá nhân) chuyển 

giao chất thải rắn sinh hoạt cho các đối tượng sau: 

a) Cơ sở tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và xử lý có chức năng phù hợp; 

b) Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng quy định tại 

Điều 18 Nghị định này; tổ chức thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. 

5. Trường hợp chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt tự tái sử dụng, sơ chế, 

tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng thì phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Phải phù hợp với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận hoặc giấy tờ tương đương; 

b) Thực hiện bằng công nghệ, công trình bảo vệ môi trường, thiết bị sản xuất 

sẵn có trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và phải đáp ứng các 

yêu cầu bảo vệ môi trường (trừ chất thải rắn sinh hoạt thuộc nhóm hữu cơ dễ phân 

hủy phát sinh từ các phương tiện thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi).” 

Điều 17. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Chất thải rắn sinh hoạt phải được thu gom theo tuyến để vận chuyển tới 

điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trên các đường phố chính, các khu thương mại, các công viên, quảng 

trường, các điểm tập trung dân cư, các đầu mối giao thông và các khu vực công 

cộng khác phải bố trí các thiết bị lưu chứa phù hợp và điểm tập kết chất thải rắn 

sinh hoạt. 

3. Các thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phải có kích cỡ phù hợp với 

thời gian lưu giữ. Các thiết bị lưu chứa tại các khu vực công cộng phải bảo đảm 

tính mỹ quan, 

4. Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm không 

làm rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi, nước rò rỉ. 

5. Điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng quy định 

tại điểm A Phụ lục II Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP. 

Điều 18. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để 

thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy 

định. 

2. Thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt tại các điểm dân cư. 

3. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung 

chuyển hoặc cơ sở xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và 

quy trình quản lý theo quy định. 

4. Trường hợp phân loại được chất thải nguy hại từ chất thải rắn sinh hoạt tại 

các điểm tập kết, trạm trung chuyển thì phải chuyển sang quản lý theo quy định về 

quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. 
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5. Chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán 

bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu 

gom, vận chuyển. 

6. Đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

7. Tổ chức khám bệnh định kỳ, bảo đảm các chế độ cho người lao động 

tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

8. Định kỳ hàng năm báo cáo về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt theo quy định. 

 9. Bảo đảm các phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu giữ, điểm tập kết, trạm 

trung chuyển, khu vực lưu giữ (nếu có) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình 

quản lý theo quy định tại điểm A và điểm B Phụ lục II Mục III Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. Bảo đảm thời gian thu gom, lưu giữ và 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không được quá 02 ngày. 

10. Trường hợp chủ cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đồng 

thời thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải thực hiện 

theo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và quản lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

11. Chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho các đối tượng sau: 

a) Chủ cơ sở tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt có 

chức năng phù hợp; 

b) Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có hợp đồng với chủ cơ 

sở tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy định tại điểm a 

khoản này; 

c) Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được chính quyền địa 

phương giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt để chuyển giao 

cho chủ xử lý theo quy định tại điểm a khoản này. 

12. Sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt cho mỗi lần tiếp nhận 

quy định tại Phụ lục IV Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP. 

13. Lập các báo cáo sau: 

a) Báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính 

từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo Mẫu số 01 Phụ lục V Mục III Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và gửi báo cáo về Sở Tài 

nguyên và Môi trường địa phương và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện 

dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trước ngày 31 tháng 01 của 

năm tiếp theo; 

b) Báo cáo đột xuất về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

3.3 i) Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thông tin cho cử tri biết, hiện nay các 

ngành chức năng của thành phố đã có kế hoạch, biện pháp gì để ứng phó với 

biến đổi khí hậu, cũng như công tác truyên truyền về vấn đề này để cử tri biết và 

cùng thực hiện.  
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Trên cơ sở Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về 

phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 

09/5/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP. Trong đó, xác định rõ 

mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tính khoa học, khả thi; chú 

trọng công tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, nhất là về quản lý tài nguyên 

nước, ứng phó với xâm nhập mặn và sạt lở đang là những vấn đề trọng tâm của 

thành phố.  

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực 

hiện Nghị quyết số 120, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh 

giá cao nỗ lực của ĐBSCL nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng trong việc 

triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai như bão, lũ, hạn hán, xâm 

nhập mặn, với các tình huống bất lợi do biến đổi khí hậu và phát triển thượng 

nguồn sông Mê Công gây ra. Kết quả đạt được của thành phố trong thời gian qua: 

* Quản lý tài nguyên nước: 

- Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương thực hiện các biện pháp 

quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước mặt phù hợp.  

- Chỉ đạo không cấp phép khai thác nước dưới đất đối với những khu vực có 

sẵn nguồn nước cấp để bảo vệ tài nguyên nước ngầm, hạn chế tình trạng sụt lún. 

- Thường xuyên điều tra đánh giá tài nguyên nước; nâng cấp mạng lưới quan 

trắc và theo dõi đánh giá diễn biến tài nguyên nước, xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện 

trạng khai thác và sử dụng; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản 

lý.  

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra; đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài 

nguyên nước; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao 

công nghệ về bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm nguồn nước. 

* Phòng, chống xâm nhập mặn: 

Thành phố đã triển khai dự án Nâng cao khả năng chống chịu để ứng phó 

với xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu gây ra. Dự án này là một trong các bước của 

kế hoạch ứng phó với BĐKH của thành phố, giúp tăng cường khả năng chống chịu 

và giảm nhẹ thiệt hại do nước biển dâng gây ra; củng cố và phát triển hệ thống 

quan trắc nước mặt của thành phố, góp phần chuyển tải thông tin về độ mặn nguồn 

nước kịp thời đến người sử dụng. 

Đồng thời, thực hiện Quy hoạch xây dựng củng cố hệ thống đê bao sông, 

rạch các khu vực sản xuất nông nghiệp và Quy hoạch chi tiết trạm bơm điện quy 

mô vừa và nhỏ đến năm 2020. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai thực hiện tốt 

một số giải pháp: 

- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 

- Vận hành các hệ thống công trình thủy lợi hợp lý, đảm bảo nước phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, điều 

chỉnh việc cấp nước phù hợp khi nguồn nước bị thiếu hụt, bảo đảm hiệu quả sản 

xuất. 
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- Thực hiện các biện pháp tăng cường tích trữ nước, tu bổ, nạo vét kênh 

mương, cống bọng để tăng khả năng tích nước ngọt. Lợi dụng thủy triều duy trì 

mực nước trên các kênh rạch ở mức các công trình thủy lợi có thể lấy được nước 

phục vụ sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện bơm nước kịp thời lấy nước. 

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận 

động, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện tốt công 

tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. 

* Sụt lún và sạt lở bờ sông: 

Thành phố đã triển khai nhiều dự án có quy mô kinh phí từ nhỏ đến lớn, từ 

nhiều nguồn vốn khác nhau. Điển hình là các công trình kè sông Cần Thơ, kè 

chống sạt lở sông Ô môn, bờ kè Xóm Chài, Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam (quận 

Bình Thủy); kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu 

vực rạch Cái Sơn (quận Bình Thủy, Ninh Kiều); kè sông Bò Ót (quận Thốt Nốt)…  

* Kế hoạch trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai các giải 

pháp sau: 

- Từng bước điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế đồng bộ cả về số lượng, 

chất lượng và hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát huy những lợi thế 

và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - 

thương mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao.  

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch phát trển kinh tế - xã hội, xây 

dựng, đô thị, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, ổn định dân cư… trên cơ sở tích hợp 

các yếu tố biến đổi khí hậu.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương và các bộ, ban ngành Trung 

ương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, phòng 

tránh thiên tai, sạt lở bờ sông. Chương trình tăng trưởng xanh, Kế hoạch Thỏa 

thuận Paris về biến đổi khí hậu và các chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến 

biến đổi khí hậu đã ban hành.  

- Đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở kiên cố, kết hợp di dời dân 

cư sống ven sông vào vùng ổn định, tổ chức cắm biển cảnh báo sạt lở. Đầu tư xây 

dựng, gia cố các vị trí sạt lở bằng các giải pháp dân gian, truyền thống (cừ dừa, cừ 

bạch đàn, cừ tràm …) tại các khu vực nông thôn 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trong 

phòng chống sạt lở bờ sông, khuyến khích nhân dân không xả thải, không xây cất 

nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không khai thác đất, cát ven sông.  

3.4 k) Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thông tin cho cử tri biết về tình hình 

quản lý, sử dụng đất công của thành phố thời gian qua  

- Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố (cũ): Diện tích 4.236,4 m
2
, đã được 

UBND thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê do Quỹ đầu tư phát triển 

thành phố trúng đấu giá để đầu tư xây dựng Trung tâm Đậu xe và dịch vụ ô tô. 

- Đất công tại Câu lạc bộ Hưu trí: Đã được UBND thành phố giao đất với 

diện tích 3.827,90 m
2
.  

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với chính 

quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất, làm 

cơ sở kiến nghị UBND thành phố xử lý theo đúng quy định. 
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- Đối với Bãi đất cạnh cầu Rạch Ngỗng trên đường Mậu Thân bị doanh 

nghiệp chiếm dụng làm bãi chưa vật liệu xây dựng: Bãi đất này phát sinh là do 

thực hiện dự án Bờ kè cầu Rạch Ngỗng còn dôi dư. Trong năm 2019 Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 quy định quản lý và sử dụng đất do Nhà nước 

quản lý, trong đó giao UBND quận, huyện có trách nhiệm đo đạc,tổng hợp danh 

mục quỹ đất và lập hồ sơ địa chính để quản lý theo đúng quy định. Do đó, kiến 

nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều kiểm tra, rà soát bãi đất này 

để ban hành Quyết định quản lý đúng thẩm quyền theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước 

kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, Sở Tài nguyên và Môi 

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

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 
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