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thành phố 

Cần Thơ, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

 

       Kính gửi:  

 - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân thành phố; 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

 

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

ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố. 

Căn cứ nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao, Sở Công Thương báo cáo kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố liên 

quan đến liñh vưc̣ quản lý ngành công thương như sau: 

1. Phối hợp với cơ quan có liên quan: Cử tri các quận, huyện: Ninh Kiều, 

Phong Điền và Thới Lai tiếp tục đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý 

dứt điểm tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả và tăng cường công tác quản lý 

về chất lượng mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn thành phố; quan tâm đầu tư phát 

triển các khu ẩm thực nhằm phục vụ phát triển du lịch của thành phố.  

- Về viêc̣ t ăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng phân bón, thuốc 

trừ sâu giả và tăng cường công tác quản lý về chất lượng mặt hàng xăng, dầu 

trên địa bàn thành phố:  

Tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng chủ yếu là 

thực phẩm giả; xăng dầu giả; phụ gia thực phẩm; phân bón giả về chất lượng, 

không có giá trị sử dụng, công dụng; thức ăn chăn nuôi giả về chất lượng so 

với công bố. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng giả diễn ra ở quy mô nhỏ, sản 

xuất thủ công, pha chế, đóng gói lại, thay đổi bao bì, nhãn mác nhằm đưa ra 

thị trường lừa dối người tiêu dùng để trục lợi; chưa phát hiện cơ sở sản xuất 

hàng giả quy mô lớn.  

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng thành phố phát hiện 

09 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2018 

(giảm 55%), nổi cộm là Cục Quản lý thị trường thành phố đã bắt giữ 5.390 

đơn vị sản phẩm cà phê, trà; trị giá trên 265 triệu đồng tại địa điểm sản xuất 

hàng giả; hành vi giả: bao bì, xuất xứ hàng hóa; chỉ dẫn địa lý...vụ việc 

chuyển qua cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ để xử lý theo quy định; Bộ 

Công an và Công an tỉnh Đắk Nông khám đối với 2 Công ty có hành vi sản 

xuất kinh doanh xăng giả xảy ra trên địa bàn gồm: Công ty cổ phần thương 

mại hóa dầu RESSOL, địa chỉ trụ sở chính: số 6 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Khu 
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vực 3 Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và 

Công ty TNHH Một thành viên Phạm Sơn, địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường 

số 4, khu vực 4, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ .  

* Giải pháp thưc̣ hiêṇ trong thời gian tới: Phối hơp̣ Cuc̣ Quản lý thị trường 

tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan xây dựng kế 

hoạch, phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán 

hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, an 

toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, đầu 

cơ găm hàng, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ,…trên địa bàn thành phố . 

Chú ý đối với các mặt hàng trọng điểm : thuốc lá , rượu, thực phẩm, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật , xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng , thưc̣ phẩm chức năng ,... 

xây dựng mạng lưới cung cấp tin để đấu tranh có hiệu quả trên tuyến đường thủy 

nội địa trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch số 410/KH-

BCĐ389 của Trung ương ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; xác định rõ nhiệm vụ 

cần tập trung giải quyết của các thành viên Ban Chỉ đạo, các lực lượng chức 

năng trong thời gian tới. 

Phối hơp̣ các đơn vị nghiệp vụ thuộc quyền tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất; tiến hành các 

biện pháp tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ kịp thời các hành vi buôn lậu, 

gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, có biện pháp xử lý triệt đế, kịp thời, 

không bao che, dung túng, làm lành mạnh hóa thị trường xăng dầu phục vụ nhân 

dân trên địa bàn thành phố cần Thơ. 

- Quan tâm đầu tư phát triển các khu ẩm thực nhằm phục vụ phát triển du 

lịch của thành phố: Hiện nay, trên địa bàn thành phố tại quận Ninh Kiều có 03 

khu ẩm thực đang hoạt động; trong đó, chợ đêm tại đường Trần Phú, phường 

Cái Khế và phố hàng rong phía trước Nhà lồng cổ và phố chuyên doanh ẩm thực 

tại đường Đề Thám, đường Huỳnh Cương, quận Ninh Kiều; Thời gian qua đã 

tạo điểm nhấn phục vụ du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan, du lịch 

tại thành phố Cần Thơ. 

Để nắm tình hình và tăng cường công tác quản lý nhà nước, hỗ trơ ̣các 

quâṇ, huyêṇ về lĩnh vực công thương, Sở Công Thương đã thành lập Đoàn công 

tác và làm việc với từng quận, huyện (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019) 

về tình hình 06 tháng đầu năm và phương hướng công tác 06 tháng cuối năm, 

nhằm phối hợp với UBND quận, huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

Qua các buổi làm việc với các quận, huyện đều có đề cập việc quan tâm đến 

phát triển hạ tầng thương mại (chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại 

và phát triển khu phố chuyên doanh).  

 Theo đề nghị của cử tri quận Ninh Kiều, huyện Thới Lai và Phong Điền 

đề nghị, về phía Sở Công Thương sẽ tiếp tục có văn bản gửi UBND các quận, 
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huyện rà soát, nghiên cứu để phát triển các khu ẩm thực trong thời gian tới nhằm 

phục vụ nhu cầu người dân địa phương và khách du lịch khi đến thành phố Cần 

Thơ. 

2. Cử tri huyện Phong Điền đề nghị ngành Công Thương thông tin cụ thể 

cho người dân biết thời gian khởi công tuyến điện trung thế, hạ thế Quốc lộ 61C.  

Viêc̣ đầu tư xây dựng đường điện trung thế , hạ thế và hệ thống chiếu sáng 

trên tuyến đường nối Vi ̣ Thanh - Cần Thơ, đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền 

thuôc̣ tuyến Quốc lô ̣ 61C. Đoaṇ này đa ̃đươc̣ UBND thành phố phê duyêṭ tại 

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 phê duyêṭ Quy 

hoạch phát triển điện lực huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, 

định hướng đến năm 2020.  

Trong đó, tuyến trung thế Quốc lộ 61C (đoạn trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ) đã được phê duyệt đầu tư trong Quy hoạch với tổng chiều dài khoảng 

11km và được Bộ Công Thương phê duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán xây dựng Tiểu dự án "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế 

khu vực trung tâm thị xã, thành phố của thành phố Cần Thơ", thuộc dự án Lưới 

điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ 

Đức (Dự án thành phần 3, giai đoạn 1) tại Quyết định số 4319/QĐ-BCT ngày 19 

tháng 11 năm 2018. Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang tổ chức 

triển khai các bước tiếp theo, dự kiến sẽ khởi công xây dựng tuyến điện này trong 

năm 2020. 

3. Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị thành phố sớm di dời các trụ điện nằm 

trên đường giao thông ở các tuyến đường: Trà Vơ lớn, Trường Thành - Trường 

Thắng, Thới Thạnh - Định Môn. 

Về vấn đề này , UBND thành phố đa ̃có văn bản chỉ đạo tại Công văn số 

1983/UBND-KT ngày 9 tháng 5 năm 2013 về viêc̣ kinh phí di dời các công trình 

điêṇ không đảm bảo an toàn giao thông trên điạ bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể:  

Đối với các địa phương khi thực hiện dự án đầu tư nhưng chưa di dời trụ 

điện, nay dự án đã hoàn thành thì Ủy ban nhân dân các quận, huyện xin ý kiến 

Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để sử dụng vốn kết dư ngân sách 

quận, huyện để bố trí kinh phí thực hiện. 

Đối với các dự án đầu tư mới thì kinh phí di dời trụ điện trong tổng mức 

đầu tư của dự án để thực hiện di dời đúng quy định. 

4. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố lắp điện kế, cung cấp điện 

cho người dân sử dụng trên tuyến đường Kênh Ranh (xã Thạnh Mỹ).  

Theo Quyết định 894/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND thành phố 

Cần Thơ về việc phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của 

thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2020, hiện nay tuyến Kênh Ranh thuộc xã 

Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh đã được đầu tư tuyến điêṇ, Sở Công Thương phối 

hợp cùng các đơn vị liên quan đã nghiệm thu kỹ thuật đủ điều kiện để Điện lực 
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Vĩnh Thạnh đóng điện, lắp điện kế phục vụ sinh hoạt cho người dân tại tuyến 

kênh này. 

5. Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết, hiện 

nay Trung ương và thành phố đã có chính sách gì để hỗ trợ người dân trong việc 

lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời và hướng dẫn người dân thực hiện 

(nếu có).  

 Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1534/BCT-

CST về chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất 

lắp đặt không quá 50 kW, theo đó cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt 

trời có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống thì doanh thu bán điện thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC; Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu 

đồng/năm trở xuống thì không phải kê khai, nộp thuế thu nhâp̣ cá nhân, thuế giá 

trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của 

Bô ̣Tài chính. 

- Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Tập đoàn điện lực Việt Nam có Văn bản số 

1532/EVN-KD hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái 

nhà, theo đó giá mua điện từ ngày 01/01/2019 – 31/12/2019 là 2.134 đồng/kWh 

(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Hiêṇ nay, ngành điện thành phố Cần Thơ 

(Công ty Điêṇ Lưc̣ TP.Cần Thơ) đang triển khai , hướng dẫn các khách hành có 

nhu cầu lắp đăṭ điện mặt trời trên mái nhà , gắn công tơ 2 chiều và ký hợp đồng 

hòa lưới ; tính đến ngày 30/6/2019 đa ̃đaṭ công suất 2.585,32 kWp (tương đương 

236 khách hàng).  

6. Cử tri đề nghị quan tâm, kịp thời  hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thu mua 

lúa ngay từ đầu vụ và có biện pháp bình ổn giá lúa khi vào chính vụ để tránh 

tình trạng “được mùa, mất giá” như trong thời gian qua. 

 Việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp còn khó khăn, 

chưa kịp thời, chưa sát với thực tiễn sản xuất và kinh doanh lúa, gạo của doanh 

nghiêp̣. Trong 6 tháng đầu năm 2019, giá lúa, gạo trên thị trường nội địa trong 

thời gian qua biến động thất thường, có những thời điểm các doanh nghiệp 

không tìm được thị trường đầu ra, cũng như các hợp đồng tập trung nên không 

thu mua lúa dự trữ để tìm kiếm hợp đồng mới, dẫn đến giá lúa xuống thấp, ảnh 

hưởng đến thu nhập của nông dân. 

 Việc xây dựng vùng nguyên liệu là thật sự cần thiết, tạo ra sản phẩm lúa 

hàng hóa chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác; tuy 

nhiên, năng lực về vốn đầu tư của hầu hết các doanh nghiệp còn hạn chế, chưa 

mạnh dạn mở rộng diện tích liên kết bao tiêu, đầu tư kho chứa, hê ̣thống  lò 

sấy,...để phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu hiệu quả. 

 Giá cả phụ thuộc lớn vào thị trường và không ổn định. Bên cạnh đó, hiện 

nay người nông dân chỉ muốn bán lúa tươi tại đồng nên cũng gây không ít áp lực 

đối với doanh nghiệp về khâu thu mua và thanh toán, ngoài ra nhân lực công ty, 

năng lực sấy và bảo quản khi lúa vào vụ thu hoạch rộ vẫn còn nhiều hạn chế. 
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Trên đây là nôị dung  giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Công Thương báo cáo gửi đến Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTCTH, CT.4 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Toại 
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