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Kính gửi: 
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 
- ủy ban nhân dân thành phố. 

Căn cứ Công văn số 3892/lJBND-TH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của ủy 
ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lới chất vấn 
tại kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân thành phố; 

Căn cứ Ke hoạch số 146/KH-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về tổ chức kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành 
phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 
số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND thành phố về chất vấn 
và trả lới chất vấn tại kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố cần Thơ khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

1. về việc phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, sử dụng 
phân hữu cơ 

Phát triển nông nghiệp sạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu 
dùng là mục tiêu chiến lược của ngành nông nghiệp thành phố trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với xu thế chung của thế giới, việc sáng tạo, ứng 
dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp giúp nâng cao khả năng 
cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập và bảo vệ sức khỏe người sản 
xuất, người tiêu dùng. Trong những năm qua ngành nông nghiệp thành phố đã 
triển khai và xây dựng nhiều chương trình như: 

Xây dựng Cánh đồng lúa sạch 

Nhằm tạo cơ sở công nghệ khoa học tiên tiến đáp ứng yêu cầu xây dựng 
vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung làm nền tảng để phát triển vùng, chuồi sản 
xuất lúa gạo bền vững của TP. cần Thơ, bảo đảm các mục tiêu an toàn về dư 
lượng thuốc BVTV tồn dư tối thiểu, khai thác bảo vệ đất đai, môi trường an toàn 
bền vững, lợi tức của doanh nghiệp và nông dân ngày càng tăng ổn định. 

Trong năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết 
định số 246/QĐ-SNNPTNT ngày 06 tháng 12 năm 2017 về Quy trình sản xuất 
lúa sạch tại thành phố cần Thơ và Quyết định số 302/QĐ-SNNPTNT ngày 29 
tháng 12 năm 2017 về Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất lúa sạch tại thành phố cần Thơ. 
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Từ vụ Đông Xuân 2017-2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành Công văn số 190/SNN&PTNT-KHTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 về việc 
xây dựng cánh đồng sản xuất lúa sạch tại thành phố cần Thơ. Hiện tại, đã có 
10.000 ha với 6.761 hộ tham gia cánh đồng lúa sạch tại 04 quận/huyện Cờ Đỏ, 
Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Thốt Nốt. 

Vụ Hè Thu 2018 tiếp tục triển khai và vận động nông dân đăng ký xây 
dựng cánh đồng sản xuất lúa sạch tại thành phố cần Thơ trên cơ sở từng vùng, 
từng cánh đồng theo từng tổ chức của nông dân, Hợp tác xã để từng bước xây 
dựng vùng nguyên liệu chất lượng gắn với liên kết tiêu thụ. 

Thirc hiên các mô hình VieíGAP trên lúa • • 

Hỗ trợ thực hiện chứng nhận cho 5 HTX trồng lúa tại 2 huyện Cờ Đỏ và 
Vĩnh Thạnh với tổng diện tích là: 272,89 ha với 152 hộ. Trong đó: 

- HTX NN Quyết Thắng tại ấp c 1 xã Thạnh Thắng huyện Vĩnh Thạnh với 
diện tích 84 ha và 41 hộ. 

- HTX Hiếu Bình tại ấp H2 thị trấn Thạnh An huyện Vĩnh Thạnh với 26,7 
ha và 13 hộ. 

- HTX Dịch Vụ Sản Xuất Nông Nghiệp Thạnh Lộc tại ấp Thạnh Lộc, xã 
Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ với diện tích 47,2 ha và 26 hộ. 

- Tổ hợp tác Tòng Phong tại ấp Thạnh Lộc, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ 
với diện tích 25,07 ha và 13 hộ. 

- HTX Huỳnh Phúc tại ấp B2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh với diện 
tích 90 ha và 42 hộ. 

Xây dựng vùng rau an toàn gắn với nhu cầu tiêu thụ 

Xây dựng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ATVSTP cho các 
Hợp tác xã, THT, cơ sở sản xuất rau an toàn và mở rộng vùng sản xuất rau an 
toàn tập trung, hướng dẫn nông dân ứng dụng kỹ thuật thiết bị, công nghệ mới 
như màng phủ, nhà lưới, bón phân hữu cơ, bón vôi. 

Năm 2017, Hỗ trợ thực hiện chứng nhận VietGAP cho Họp Tác Xã rau an 
toàn Long Tuyền, Bình Thủy với diện tích 10,2 ha với chủng loại rau ăn trái (Bí, 
dưa hấu, ớt, khổ qua, cà chua, dưa leo, dưa lê). Ngoài ra, Công ty TNHH đầu tư 
và Phát triển Minh Hòa cũng đã sản xuất 0,3 ha rau ăn lá đạt tiêu chuẩn 
VietGAP. 

Sản xuất cây ăn trải theo VietGAP 

Hiện tại, có 16 HTX/THT và hộ nông dân trồng cây ăn trái tại các 
quận/huyện Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng, Cờ Đỏ và Phong Điền đạt chứng nhận 
sản xuất theo quy trình VietGAP với diện tích 356,98 ha và 348 hộ. Trong đó, 
bằng nguồn kinh phí của UBND, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã hỗ trợ thực 
hiện chứng nhận cho 4 HTX trồng cây ăn trái tại các quận/huyện Thốt Nốt, Cái 
Răng, Cờ Đỏ và Phong Điền với diện tích 82,56 ha và 93 hộ. Trong đó: 
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- Hợp Tác Xã Trái Cây Tân Lộc tại khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, 
Quận Thốt Nốt, TP. cần Thơ với diện tích 15,8 ha và 35 hộ, 

- THT nông dân trồng xoài tại ấp 5, ấp 6 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ với 
diện tích 46,3 ha (17,6 ha xoài cát Hòa lộc và 28,7 ha xoài Đài loan) và 29 hộ 
nông dân. 

- THT nông dân trồng vú sữa tại ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện 
Phong Điền với diện tích 13,26 ha và 27 hộ. 

- Hợp Tác Xã nhãn Thúy Giang tại phường Tân Phú, quận Cái Răng với 
qui mô 7,2 ha với 2 hộ. 

Diện tích nuôi cá tra được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGÁP: đạt 
277,24 ha. Chi cục Thủy sản đã chọn được nhà thầu thực hiện gói thầu 2: lập hồ 
sơ yêu cầu, phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất; chuẩn bị chọn nhà thầu thực hiện 
gói thầu 1: Đánh giá và chứng nhận việc áp dụng VietGAP trong nuôi thủy sản 
theo kế hoạch "Hỗ trợ áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt 
(VietGAP)" trên địa bàn thành phố cần Thơ". 

2. về việc phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao 

Đe từng bước thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 
hướng phát triển nông nghiệp Công nghệ cao: 

- Trong năm 2020 Ngành nông nghiệp đã đề xuất phối hợp với trường Đại 
học Cần Thơ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao thông qua việc sử dụng 
cảm biến và viễn thám quả lý dịch hại cây trồng và mô phỏng năng suất lúa 
phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

- Chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông 
nghiệp thông qua chương trình Khuyến ngư địa phương năm 2020. Hiện tại, đơn 
vị đang chờ quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện của ủy ban nhân dân theo 
định mức mới của Nghị định 83/2018/NĐ-CP. 

- Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, giá trị 
hàng nông sản: Việc hỗ trợ ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử sản phẩm 
nông lâm thủy sản theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ Phê duyệt Đe án triển khai, áp dụng Quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc giao Bộ khoa học Công nghệ chủ trì. Ở cấp địa phương UBND TPCT 
đã có văn bản số 214/TB-VPƯB ngày 09/8/2019 Thông báo kết luận của PCT 
ƯBND thành phố Trương Quang Hoài Nam tại buổi họp về tình hình triển khai 
xây dựng "Đe án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông, thủy 
sản trên địa bàn TPCT đã kết luận giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động 
phối họp Sở Nông nghiệp và PTNT và sở Công Thương thực hiện Đề án triển 
khai, áp dụng Quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Hiện nay Ngành nông 
nghiệp đang phối họp cung cấp danh sách, tham gia đoàn khảo sát, lựa chọn cơ 
sở để hỗ trợ với các cơ quan chuyên môn thuộc ngành Khoa học Công nghệ để 
hỗ trợ các cơ sở ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử gắn với chỉ dẫn địa lý, 
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đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu đối với các sản phẩm hàng hóa nông sản, thủy 
sản trên địa bàn thành phố cần Thơ. 

3. về việc xây dựng bộ giống cho các ngành hàng nông sản chủ lực của 
thành phố 

Nhằm nâng cao phẩm chất, tăng chất lượng nông sản hàng hóa trước tình 
hình hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo 
nông dân sử dụng giống chất lượng cao như OM4218, OM5451, Jasmine85,...; 
giống được sử dụng có nguồn gốc rõ ràng từ các viện trường hoặc từ các cơ sở 
sản xuất giống có đăng ký sản xuất kinh doanh giống; Diện tích sử dụng giống 
chất lượng thấp giống IR50404 giảm qua các năm và đến thời điểm hiện nay 
nông dân gieo trồng trung bình dưới 20% và sử dụng giống xác nhận trong sản 
xuất lúa: Tỷ lệ sử dụng giống cấp xác nhận trở lên chiếm > 80%. 

Phát triển giống thủy sản chất lượng phục vụ địa phương và các tỉnh trong 
vùng thông qua phối họp giám sát việc tiếp nhận đàn cá tra bố mẹ chọn giống từ 
Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II. Năm 2020, cơ sở nuôi không đăng ký 
tiếp nhận đàn cá tra bố mẹ chọn giống mà thay vào đó là tập trung sản xuất đàn cá 
đã tiếp nhận vào những năm trước. 

4. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, liên kết 
chuỗi giá trị nông sản. Vận động doanh nghiệp, cơ sở nuôi tham gia xây dựng 
mối liên kết. Đến nay, trên địa bàn thành phố cần Thơ có 02 HTX nuôi cá tra 
với diện tích 27 ha; 35 hộ tham gia liên kết sản xuất với các nhà máy với diện 
tích 95 ha; 09 doanh nghiệp tham gia nuôi cá tra với diện tích 129 ha và 05 hộ 
nuôi thủy đặc sản, 02 HTX tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thành 
phố Hồ Chí Minh và chuỗi cung ứng hàng hóa cho siêu thị Mega Market, giá 
bán các sản phẩm thủy sản tăng từ 10 - 15% so với bán cho thương lái. Tiếp tục 
xây dựng liên kết chuỗi và đề xuất liên kết vùng để phát triển bền vững. 

Xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: Thực hiện Quyết 
định số 3075/QĐ-BNNPTNT-QLCL ngày 20/7/2016 của BỘ^Nông nghiệp và 
PTNT, trong năm 2019 Ngành nông nghiệp đã xây dựng 16 chuỗi và xác nhận 157 
sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Sau 04 năm triển khai, đến nay 
Ngành nông nghiệp TPCT đã xây dựng được 44 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
(31 chuỗi nông sản; 13 chuỗi thủy sản) và Xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn cho 255 sản phẩm. Qua đó các mô hình liên kết theo chuỗi đã gắn kết 
từ khâu sản xuất ban đầu đến thu hoạch, chế biến và phân phối đến tay người tiêu 
dùng. Theo kế hoạch đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn ngành sẽ xây dựng 
được 60 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, với hon 300 sản phẩm nông sản, thủy 
sản các loại được xác nhận sản phẩm an toàn. 

Các sản phẩm trong chuỗi sau khi được xác nhận đều được hỗ trợ quảng 
bá, giới thiệu, liên kết với các nhà thu mua. Qua công tác xúc tiến thưcmg mại 
của ngành, đã có nhiều cơ sở ký kết được các hợp đồng với những đại lý, cửa 
hàng và hệ thống siêu thị trên cả nước để phục vụ cho nhu cầu sử dụng sản 
phẩm an toàn một cách phong phú và đa dạng của người tiêu dùng. 
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5. về việc quy hoạch vùng chuyên canh 

Việc hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp cho phép khai thác có 
hiệu quả các lợi thế về điều kiện sinh thái nông nghiệp (đất, khí hậu, nước), điều 
kiện kinh tế - xã hội khác nhau giữa các đơn vị, vì vậy Ngành nông nghiệp thành 
phố đã định hướng xây dựng vùng chuyên canh trên các nhóm cây trồng: 

Mô hình cánh đồng lớn trên lúa 

Thực hiện mục tiêu chuyển từ số lượng sang chất lượng nâng cao giá trị, 
hạ giá thành, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu 
ổn định. 

Từ vụ Hè Thu 2011, thành phố cần Thơ triển khai mô hình "Cánh đồng 
mẫu lớn" với diện tích 400 ha tại Ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huỵện Vĩnh 
Thạnh, bước đầu đạt được những thành tựu đáng kể. Phát huy những kết quả đạt 
được ngành Nông nghiệp thành phố cần Thơ tiếp tục phát huy và mở rộng mô 
hình và thực hiện tốt việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến một cách đồng bộ, 
hiệu quả trên diện tích lớn, rút ngắn khoảng chênh lệch về năng suất giữa các hộ 
nông dân, các vùng sản xuất, nâng cao năng suất bình quân trong toàn thành phố. 

Từ năm 2011 đến năm 2018 tiếp tục duy trì và mở rộng 93 mô hình mô 
hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 23.211 ha và 16.349 hộ, tăng 3.381 ha và 
3.423 hộ. Ngoài ra, Công ty NN Cờ Đỏ họp đồng bao tiêu diện tích 5.291 ha với 
số hộ 2.500 hộ tại xã Thạnh Phú, Cờ Đỏ và Công ty Nông trường sông Hậu hợp 
đồng bao tiêu 3.020 ha với số hộ 2,900 hộ tại xã Thới Hưng, Cờ Đỏ. 

Năm 2019, đã triển khai thực hiện được hơn 113 cánh đồng với tổng diện 
tích 29.661 ha và 21.342 hộ (đạt 111% kế hoạch của QĐ 2911). Nông dân trong 
cánh đồng lớn tuân thủ quy trình sản xuất, từng bước giảm lượng giống gieo sạ 
từ 170 kg/ha còn 80-120 kg/ha; lượng phân bón cũng được nông dân điều chỉnh 
hợp lý nhất là lượng phân N không vượt qua mức 130 kg/ha; điều quan trọng là 
nông dân biết sử dụng thuốc BVTV hợp lý, đảm bảo thời gian cách ly và bảo vệ 
môi trường. Từ đó, đảm bảo được năng suất lúa, nâng cao lợi nhuận so với ngoài 
mô hình, tạo ra nông sản có chất lượng cao và an toàn giúp nông dân tăng lợi 
nhuận từ 2.952.000 - 5.500.000 đồng/ha. Từ nền tảng trên, các tổ nhóm liên kết 
thực hiện cánh đồng lớn từng bước xây dựng THT/HTX đủ điều kiện đáp ứng 
tiêu chí hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng của dự án VnSAT. Hiện nay đã có 
12 HTX được Ban quản lý dự án Trung ương thống nhất hỗ trợ đầu tư với mức 
đầu tư tương đương 400.000 USD/HTX; đã có 2 HTX hoàn thành thi công, các 
HTX còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 

Vụ Đông Xuân 2019-2020, duy trì và mở rộng 119 mô hình cánh đồng 
lớn với tổng diện tích 31.563,84 ha (đạt 105,2% kế hoạch của QĐ 2911), cao 
hơn 1.902 ha so với vụ Đông Xuân 2018-2019, tổng số hộ tham gia là 22.381 
hộ. Nông dân tham gia cánh đồng lớn được tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa tiên 
tiến, có 40% diện tích thực hiện cách đồng lớn được bao tiêu sản phẩm với giá 
cao hơn thị trường từ 50-150 đồng/kg. Bên cạnh đó, công ty NN Cờ Đỏ hợp 
đồng bao tiêu diện tích 5.291 ha với số hộ là 2.500 tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ 
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Đỏ và Công ty Nông trường sông Hậu họp đồng bao tiêu 1.789 ha với số hộ là 
895 hộ. 

Vùng sản xuất rau màu tập trung 
Hiện nay, đã xây dựng được 18 vùng sản xuất rau với diện tích 229 ha, sản 

lượng 28.390 tấn, với nhiều loại rau màu khác nhau: 

+ Cơ sở sản xuất và sơ chế rau củ cải mầm Ngọc Thảo, p. An Hòa, Q. 
Ninh Kiều (Qui mô: 40m2; ước sản lượng hàng năm là 14 tấn/năm ). 

+ Họp tác xã sản xuất rau muống Hòa Phát phường Thới An, quận Ô 
Môn (Qui mô: 4,5 ha; ước sản lượng 720 tấn/năm). 

+ Trại rau mầm An Bình, 50A1, KV5, P.An Bình, Q. Ninh Kiều (Qui mô: 
30m2; ước sản lượng hàng năm 11 tấn/năm). 

+ Họp tác xã sản xuất Hẹ Phúc Thạnh tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt 
Nốt (Qui mô: 17,53 ha; ước sản lượng hàng năm là 1.800 tấn/năm). 

+ Hợp tác tác xã rau an toàn phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (Qui 
mô: 11 ha; ước sản lượng 609 tấn/năm ). 

+ THT Rau an toàn Cái Răng (Qui mô: 3,2 ha; Sản lượng: 30 tấn/năm). 

+ Vùng sản xuất rau tập trung (dưa leo, khổ qua...) xã Giai Xuân, Nhơn 
Ái, Nhon Nghĩa thuộc huyện Phong Điền (Qui mô: 10-18 ha; ước sản lượng 
hàng năm là 4.000 tấn/năm). 

+ Vùng sản xuất rau tại Thốt Nốt với diện tích trung bình 78 ha, sản lượng 
hàng năm trên 9.000 tấn tập trung tại phường Trung Kiên, Thạnh Hòa, Thuận 
Hưng, Tân Lộc, Thới Thuận,... 

+ Vùng sản xuất dưa hấu tại huyện Thới Lai với tổng diện tích 27 ha, ước 
sản lượng 6.900 tấn/năm tập trung tại TT Thới Lai, xã Thới Tân và Tân Thành. 

Vùng chuyên canh cây ăn trái 

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp thành phố cần Thơ, đã xây 
dựng và hình thành các sản phẩm cây ăn trái đặc trưng có thương hiệu và vùng 
sản xuất tập trung như: Dâu Hạ Châu Phong Điền, sầu Riêng, Xoài Cát Hòa Lộc 
Sông Hậu, Nhãn, Vú sữa Phong Điền. Năm 2019, ngành đã xây dựng vùng sản 
xuât cây ăn quả tập trung 7.984 ha, tăng hơn 1.000 ha so với năm 2017, chủ yếu 
tăng diện tích trồng xoài, sầu riêng, vú sữa, nhãn. 

- Xoài: diện tích vùng sản xuất tập trung 1.869 ha, sản lượng hàng năm 
đạt được 13.457 tấn. Các giống chủ lực là Xoài Cát Hòa Lộc, Cát chu, Đài 
Loan,... tập trung chủ yếu tại huyện Cờ Đỏ, Ô Môn, Bình Thủy. 

- Nhãn: diện tích vùng sản xuất tập trung 1.656 ha, sản lượng thu hoạch 
hàng năm đạt được 18.734 tấn. Các giống chủ lực là Tiêu da bò, Idor, Thanh 
nhãn,... tập trung chủ yếu tại huyện Cờ Đỏ, Ô Môn, Bình Thủy. 
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- Vú sữa: diện tích 1.032 ha, với sản lượng thu hoạch 13.416 tấn, thời gian 
thu hoạch kéo dài từ tháng 10 đến qua Tết Nguyên đán, tập trung tại huyện 
Phong Điền. Các giống chủ lực là Vú sữa lò rèn, tím, bơ. 

- Sầu riêng: diện tích 574 ha tập trung tại huyện Phong Điền, hàng năm 
thu hoạch được 4.104 tấn. 

- Dâu hạ châu: chiếm diện tích 597 ha tập trung tại huyện Phong Điền, 
hàng năm thu hoạch được 853 tấn. 

- Mận: chiếm diện tích 796 ha tập trung tại quận Thốt Nốt, hàng năm thu 
hoạch được 10.530 tấn. 

- Cây có múi chủ yếu tại Phong Điền, Cái Răng,... với tổng diện tích 
1.459 ha và sản lượng hàng năm đạt được 27.093 tấn. 

6. về việc thông tin, dự báo tình hình khí tượng thủy văn triều cường hạn 
hán, lịch thời vụ xuống giống lúa trong năm 2020 

- Ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và 
triển khai kế hoạch sản xuất kịp thời, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp kỹ thuật 
tích cực đế đảm bảo kế hoạch sản xuất như: xây dựng lịch thời vụ xuống giống 
né rầy và sử dụng giống lúa thơm đặc sản, giống xác nhận, các giải pháp kỹ 
thuật hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa Đông Xuân 2019-2020 và Hè Thu 2020. 

- Ngoài ra tình hình thời tiết và thông tin hạn mặn được cập nhật thường 
xuyên trong các báo cáo hàng tuần của chi cục để kịp thời khuyến cáo bà con 
nông dân có biện pháp ứng phó thích hợp. Các biện pháp khuyến cáo nông dân 
thực hiện đê đôi phó với tình hình hạn mặn trong thời gian tới: 

+ Củng cố hệ thống đê bao của mỗi vườn cho chắc chắn để tránh nước 
xâm nhập vào vườn trong những tháng nước mặn. 

+ Dự trữ nước ngọt trong mương để tưới cho cây ăn trái trong những 
tháng nước mặn, hạn chế tưới nước, bơm nước khi nước kém. 

+ Để giảm bốc thoát hơi nước và nhu cầu cần nước của cây nên tiến hành 
tỉa cành, tạo tán, tỉa bớt hoa và quả trong giai đoạn này. 

+ Không nên xử lý cây ra hoa trong giai đoạn này nếu nguồn nước tưới 
không đảm bảo cung cấp đầy đủ cho cây khi đậu trái và phát triển trái. 

+ Tủ gốc giữ ẩm cho cây trồng bằng lục bình, cỏ khô... 

+ Tăng cường bón phân hữu cơ, lân và Kali, không nên bón phân có chứa 
Natri và Clo vì sẽ tăng độ độc cho cây. 

+ Có thể phun phân bón lá có chứa Kali, Canci, Magiê, Silic giúp cây tăng 
đề kháng, tăng khả năng chịu hạn, chổng chọi với nhiễm mặn, cứng cây, không 
đỗ ngã. 

+ Trên chân đất nhiễm mặn và có phèn thì nên bón loại vôi nung (CaO) để 
vừa rửa mặn vừa hạ phèn, không nên bón các loại phân chua như super lân, 
DAP, (NH4)2S04, KC1... làm cho đất càng chua. 
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+ Thường xuyên cập nhật thông tin về dự báo tình hình xâm nhập mặn, 
nồng độ mặn trên các sông, rạch để có hướng xử lý kịp thời ngăn chặn nước 
mặn hoặc lấy nước ngọt vào vườn. 

7. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Ngành nông nghiệp đang thực hiện đấu 
thầu qua mạng gói thầu mua hóa chất, dụng cụ theo kê hoạch Quan trăc môi trường 
phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố cần Thơ. Bên cạnh đó, tiếp tục 
theo dõi tình hình xâm nhập mặn tại điểm Vàm Cái Sâu - quận Cái Răng, đơn vị đã 
cử công chức, viên chức đến thu mẫu nước. Qua kết quả phân tích cho thấy, xâm 
nhập mặn ở mức độ thấp và xảy ra trong thời gian ngắn vào những ngày đỉnh điểm 
của thủy triều, độ mặn dao động ở mức 0,l-0,12%o và chưa phát hiện tình trạng 
xâm nhập mặn ảnh hưởng đến các đối tượng giống và nuôi thủy sản. Tuy nhiên, do 
hạn hán, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất giống thủy sản, 
thủy đặc sản như lươn, chạch lau làm khan hiếm nguồn giống phục vụ cho nuôi 
thương phẩm. Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin và dự báo tình hình xâm 
nhập mặn thông qua trang web của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành 
phố Cần Thơ (http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn) và trang web của Chi cục 
Thủy sản thành phố cần Thơ (http://thuysancantho.vn). 

- Đe thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng thiếu 
nước tưới như hiện nay; Ngành Nông nghiệp thành phố đã khuyến khích mở 
rộng các mô hình canh tác cây trồng cạn trên nền đất lúa kém hiệu quả, vừa 
tranh thủ được thời gian sản xuất mà còn giúp cải tạo đồng ruộng, ngăn chặn sự 
phát triên của một sô dịch bệnh trên cây lúa, tăng thêm thu nhập cho nông dân. 

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng khác được 
nông dân quan tâm trong thời gian gần đây do tình hình nắng nóng, khô hạn 
ngày càng tăng, trồng lúa gặp tình trạng thiếu nước sẽ phát sinh nhiều vấn đề 
như: xuất hiện cỏ dại, tốn nhiều công sức và chi phí bơm tưới, ảnh hưởng đến 
quá trình sinh trưởng của lúa,... từ đó làm giảm năng suất và chất lượng lúa. 
Ngoài ra, việc trồng màu trên đất ruộng thay cho một vụ lúa sản xuất trong mùa 
khô hạn có thể đạt lợi nhuận gấp đôi, gấp ba lần so với canh tác lúa trên cùng 
diện tích. Vì vậy, việc chuyển đổi cây trồng có khả năng chịu hạn được nông 
dân quan tâm. 

- Tiếp tục mở rộng các hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm; tăng cường 
khâu kêt nôi giữa người sản xuất với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, hạn chế 
rủi ro, tăng thu nhập cho người sản xuất và duy trì phát triển vùng chuyển đổi. 

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp có khả năng tổ chức tiêu thụ, sơ chế, chế 
biến hoặc có khả năng xúc tiến các đầu mối tiêu thụ cho nông dân. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng cường công tác 
chọn tạo giống cây trồng, đẩy mạnh sản xuất và sử dụng phân bón sinh học, chuyển 
giao nhanh các giống cây ăn trái chủ lực như xoài, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn,.... 

8. Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả thực hiện các mô hình thí điểm sản 
xuất nông nghiệp đô thị gắn với phát triển du lịch. 

http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn
http://thuysancantho.vn
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Mục tiêu chung 
Xây dựng các loại hình nông nghiệp đô thị góp phần thực hiện hiệu quả 

đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững. 

Xây dựng và chuyển giao các loại hình nông nghiệp đô thị thích hợp, ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất trên cơ sở tận dụng hiệu quả quỳ đất nông 
nghiệp còn lại; sản xuất theo hướng tạo ra các sản phẩm đa dạng và phong phú 
về chủng loại, chú trọng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phát huy đúng tiềm 
năng đô thị. 

Hĩnh thành nhóm liên kết sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, tạo tiền đề 
thu hút du lịch để nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả trên mỗi đơn vị sản xuất 
nông nghiệp. 

Nội dung thực hiện: Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị 

a) Xây dựng mô hình sản xuất hoa kiểng: 

Đã triển khai hỗ trợ 02 mô hình/năm: mô hình sản xuất hoa phục vụ Tết 
quy mô 10 hộ/năm với 10.000 giỏ hoa Tết (Vạn Thọ) và mô hình trồng hoa lan, 
quy mô 2.500 chậu lan/năm cho 05 hộ tham gia. Nội dung hỗ trợ: 

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng hoa tết và hoa lan cho các hộ tham 
gia mô hình và các hộ lân cận. 

- Hỗ trợ 100% giống hoa Tet và hoa lan cho các hộ tham gia mô hình. 

- Kết quả: các hộ tham gia mô hình đang chăm sóc để chuẩn bị bán trong 
dịp Tết Nguyên Đán. 

b) Xây dựng Mô hình nuôi cá cảnh: 

Đã triển khai xây dựng 01 mô hình nuôi cá cảnh (Cá Ba đuôi) có giá trị 
cao. Quy mô 6.000 con cho 03 hộ tham gia mô hình. Nội dung hỗ trợ: 

- Chuyển giao kỹ thuật nuôi cá cảnh (cá Ba đuôi) cho các hộ tham gia mô 
hình và các hộ lân cận. 

- Hỗ trợ 100% con giống và 30% vật tư thiết yếu cho các hộ tham gia mô hình. 

- Kết quả: Cá phát triển khá tốt, có một số hộ đã xuất bán giá dao động từ 
8.000 - 15.000đ/con. Sau khi trừ chi phí hộ nuôi lãi từ 3.500 - 4.000đ/con. 

c) Xây dựng Mô hình nuôi lươn không bùn: 

Đã triển khai xây dựng 01 mô hình: nuôi lươn không bùn, tận dụng diện 
tích nhỏ, lao động nhàn rỗi nâng cao thu nhập cho người dân. Quy mô 15.000 
con cho 05 hộ tham gia mô hình (50m2/hộ, 3.000 con). Nội dung hỗ trợ: 

- Chuyển giao kỹ thuật nuôi lươn cho các hộ tham gia mô hình và các hộ 
lân cận. 

- Hỗ trợ 100% con giống và 30% vật tư thiết yếu theo yêu cầu cho các hộ 
tham gia mô hình. 



10 

- Kết quả: Hiện tại lươn nuôi được hơn 5 tháng, tốc độ tăng trưởng rất 
nhanh, trọng lượng trung bình khoảng 15 - 20 con/kg, tỷ lệ sông trung bình đạt 
khoảng 85 %. 

d) Xây dựng Mô hình trồng nấm Linh Chi: 
Đã triển khai xây dựng 01 mô hình trồng nấm Linh Chi đỏ, quy mô 4.000 

bịch phôi cho 01 hộ tham gia mô hình. Nội dung hỗ trợ: 

- Chuyển giao kỹ thuật trồng nấm Linh Chi cho các hộ tham gia mô hình 
và các hộ lân cận, 

- Hỗ trợ 100% phôi giống cho các hộ tham gia mô hình. 

- Kết quả: hộ tham gia đã sửa lại nhà trồng nấm, dự kiến 25/12 nhận phôi giống. 

đ) Mô hình trồng rau trong nhà lưới: 

Đã triển khai xây dựng 01 mô hình trồng rau trong nhà lưới, quy mô 
1.000m2/hộ với 02 hộ tham gia (tổng cộng 2.000m2). Nội dung hỗ trợ: 

- Chuyển giao kỹ thuật trồng rau trong nhà lưới cho các hộ tham gia mô 
hình và các hộ lân cận. 

- Hỗ trợ 100% giống rau, 30% nhà lưới, 30% hệ thống tưới, 30% phân 
bón, thuốc BVTV cho các hộ tham gia mô hình. 

- Công tác tập huấn phát triển du lịch: Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao 
và du lịch tố chức tập huấn kỹ năng du lịch cho cho người trực tiếp sản xuất, 
quản lý mô hình nhăm nâng cao khả năng phục vụ du khách, đã thực hiện được 
03 lóp tập huấn. 

Đánh giá chung: 

* Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, phòng Kinh tế và ủy ban 
phường, các đoàn thê phường trong việc phôi họp chỉ đạo, triển khai kế hoạch. 

- Đội ngũ cán bộ khuyến nông từ Trung tâm đến trạm và phường nhiệt 
tình, bám sát địa bàn đê năm băt thông tin kịp thời cũng như khảo sát chọn hộ 
cũng như triển khai giao giống. 

- Đa số các hộ tham gia đều quan tâm đến mô hình. 

* Khó khăn 

- Một số nông dân chưa có kinh nghiệm sản xuất cũng như nuôi trồng dẫn 
đên chủ quan trong khâu chăm sóc và phòng trị bệnh, chưa tuân thủ hướng dẫn 
kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật. 

- Một số hộ nông dân thiếu khả năng đối ứng cho mô hình nên quá trình 
chọn hộ càn gặp nhiều khó khăn (mô hình nhà lưới trồng rau) 

- Công tác chọn hộ chưa thật sự đúng đối tượng, chưa đáp ứng được cho việc 
làm điểm để phát triển du lịch của địa phương, chọn hộ còn mang tính rời rạc. 
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- Công tác phối hợp kiểm tra cũng như theo dõi các mô hình về sau chưa 
thật sự năng động, chặc chẽ và thường xuyên. 

* Giải pháp đã thực hiện: 

+ về nội dung hỗ trợ các mô hình về kỹ thuật nuôi, trồng: 

Mỗi mô hình do Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện đều bố trí 
01 lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia mô hình và vùng lân cận, đồng 
thời cử các bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho 
các hộ dân tại điểm triển khai xây dựng mô hình. 

+ về nội dung chất lượng cây, con giống: 

Cây, con giống và vật tư được cung cấp bởi các đơn vị lớn, có uy tín đảm 
bảo chất lượng, được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu theo qui định của 
pháp luật. 

+ về hỗ trợ đầu ra: 

Đơn vị đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường Long Tuyền tổ chức 01 
hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm vào ngày 28/6/2019, mời các đơn vị doanh 
nghiệp thu mua sản phẩm có trên địa bàn và lân cận đến công bố các tiêu chuẩn 
sản phẩm có thể thu mua trên cơ sở tự thỏa thuận giá giữa doanh nghiệp và 
người dân. 

Định hướng kế hoạch năm 2020 

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện năm 2018, 2019 và đề nghị của địa 
phương tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 05/KH-UBND của 
UBND năm 2019 và thực hiện đề nghị của địa phương cho kế hoạch năm 2020, 
cụ thể như sau: 

- Địa phương đề nghị tiếp tục duy trì 02 mô hình có hiệu quả là: nuôi lươn 
không bùn và trồng hoa, kiểng 

- Chuyển đổi mô mình trồng nấm Linh Chi sang trồng nấm Bào Ngư, lý 
do mô hình trồng nấm Linh Chi đỏ đòi hỏi quy trình kỹ thuật tỉ mỉ cẩn thận, 
trong khi hộ nông dân chưa tuân thủ dẫn đến chất lượng sản phẩm không cao, 
năng suất thấp, hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. 

- Mô hình xây dựng nhà lưới trồng rau và mô hình nuôi cá cảnh đề nghị 
dừng triển khai do: vốn đối ứng đầu tư mô hình trồng rau trong nhà lưới cao, 
người dân không đủ kinh phí đối ứng; mô hình cá cảnh đầu ra rất khó mặc dù 
địa phương đang có sẵn 01 hợp tác xã cá kiểng đang hoạt động. 

- Riêng đối với nội dung kết nối du lịch, hiện tại kết quả thực thiện không 
cao do chưa kết nối được tuyến du lịch của các công ty lữ hành. 

9. Đe nghị khuyến cáo người dân thực hiện chuyển đổi giống vật nuôi 
thích ứng với biến đổi khí hậu; công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia 
cầm, nhất là dịch tả heo Châu Phi; giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi và các ổ 
dịch để phát hiện kịp thời. 
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Trong thời gian qua, tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ không bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Tuy nhiên, 
để có thể chủ động ứng phó với các biến đổi khí hậu trong thời gian tới, đơn vị 
đề xuất một số giải pháp ứng phó với thiên tai, duy trì phát triển chăn nuôi và 
giảm thiệt hại như sau: 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao 
nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai đến tận phường, xã, thị trấn. 

- Phổ biến những nguy cơ thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp 
nói chung và trong chăn nuôi nói riêng, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong mùa 
mưa lũ, nâng cao ý thức chủ động phòng tránh hậu quả của hạn hán, lũ lụt,... 
cho người dân. 

- Duy trì hoạt động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản, trong 
mùa mưa lũ, dự báo nguy cơ phát sinh dịch, phát hiện kịp thời khi dịch mới phát 
sinh ở diện hẹp. 

- Hàng năm, xây dựng và triển khai thực hiện Ke hoạch về phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thành phố cần Thơ. 

- Nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù họp với điều 
kiện của biến đổi khí hậu (Neu xảy ra tình trạng xâm nhập mặn sẽ phát triển các 
giống vật nuôi là dê, thỏ, chim cút, vịt biển,...), đặc điểm sinh thái tại địa 
phương, tận dụng các cơ hội để phát triển chăn nuôi bền vững. 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh cho 
vật nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

- Đe xuất các cơ chế, chính sách, tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ 
rủi ro trong nông nghiệp. 

- Xây dựng các dự án sử dụng công nghệ cao để nghiên cứu và ứng dụng 
các giải pháp dinh dưỡng giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính (CH4 và C02) và 
nâng cao lợi nhuận trong chăn nuôi. 

- Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp chăn nuôi và xử lý phân gia súc, gia 
câm hợp lý đê xây dựng các mô hình chăn nuôi giảm ô nhiêm môi trường và khí 
thải gây hiệu ứng nhà kính (N20, CH4 và C02). 

10. Rà soát, đánh giá tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn 
thành phố để có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ dân 
sớm tái đàn, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo thu nhập và đời sống 
của người sản xuất: 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, Thành ủy, UBND thành phố về chính sách hỗ trợ kinh 
phí cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra, Sả Nông nghiệp và 
PTNT đã phối họp với UBND quận, huyện hỗ trợ kinh phí cho tất cả các hộ 
chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh. 
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Hiện nay, tình hình dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại thành phố cần 
Thơ đã ổn định và không phát sinh 0 dịch mới, cơ bản bảo đảm yêu cầu về tái 
đàn. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp, 
bệnh DTHCP là bệnh rất nguy hiểm đối với heo, yi rút DTHCP có khả năng tồn 
tại rất lâu trong môi trường và trong các sản phẩm của heo, hiện chưa có vắc 
xin, chưa có thuốc điều trị. 

Đe đảm bảo việc nuôi tái đàn heo thận trọng, hiệu quả, giảm thiểu nguy 
cơ tái phát dịch bệnh và bù đắp lượng thịt heo thiếu hụt do bệnh DTHCP, đáp 
ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo thu nhập và đời sống của người sản xuất. Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 
3132/SNN&PTNT-KHTC ngày 12/11/2019 và Công văn số 3608/SNN&PTNT-
KHTC ngày 31/12/2019 về việc tái đàn heo, phát triển chăn nuôi gia súc, gia 
cầm và thủy sản và tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả heo 
Châu Phi trên địa bàn thành phố cần Thơ, cụ thể: 

- Chủ cơ sở chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền 
địa phường (UBND xã, phường, thị trấn) và cơ quan thú y để theo dõi, quản lý 
và hướng dẫn thực hiện theo quy định của cơ quan chuyên môn. 

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi sửa chữa nâng cấp chuồng trại chăn 
nuôi, khu vực chăn nuôi (nuôi cách ly), áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, an 
toàn dịch bệnh nghiêm ngặt đế tái đàn khôi phục sản xuất. 

- Đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, hộ chăn nuôi chưa xảy ra bệnh 
DTHCP: Tiếp tục tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng họp trong chăn 
nuôi an toàn sinh học để bảo vệ tốt đàn heo; nếu các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn 
có điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học nghiêm ngặt, kiểm soát tốt dịch bệnh, vệ 
sinh môi trường, đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh thú y,... khuyến cáo tiếp tục nuôi 
giữ đàn heo giống để tiếp tục sản xuất. 

- Đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, hộ chăn nuôi đã xảy ra bệnh 
DTHCP: Chủ cơ sở chăn nuôi phải áp dụng nghiêm ngặt tổng hợp các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh như nuôi cách ly, vệ sinh, sát trùng chuồng trại bằng 
hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm để áp 
dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh; 

- Đối với các hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn sinh học, 
an toàn dịch bệnh,... khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn heo, nhất là ở 
những địa bàn đã xảy ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi nên chuyển đổi qua chăn 
nuôi đối tượng khác như nuôi bò, dê, gà, vịt,... hoặc nuôi trồng thủy sản hoặc 
chuyển mục đích qua ngành nghề khác phù hợp với điều kiện tại địa phương. 

Theo số liệu thống kê của ngành thú y tại thời điểm tháng 6 năm 2020, 
tổng đàn gia súc, gia cầm tại thành phố cần Thơ như sau: tổng đàn heo 102.390 
con, đạt 79,37% KH; đàn bò 4.754 con, vượt 0,08% KH; đàn gia cầm 1.855.097 
con, đạt 96,37% KH. Sản lượng thịt hơi các loại 15.750 tấn, đạt 41% kế hoạch. 

Đến nay, người chăn nuôi đã thực hiện tái đàn heo đạt khoảng 81% tổng 
đàn heo của thành phố (trong đó có 11 trại chăn nuôi tái đàn với tổng đàn là 892 



14 

con) và ngành thú y tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn, khôi phục sản 
xuất, chuyển đổi chăn nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương và tăng cường 
phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
UBND thành phố,... 

11. Đe nghị tổ chức di dời và đầu tư xây dựng các lò giết mổ theo quy 
hoạch, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, điều kiện kinh doanh, khoảng 
cách an toàn với khu dân cư theo quy định 

Triển khai thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi và Quy hoạch phát triển chăn 
nuôi, giết mố gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung 
công nghiệp trên địa bàn thành phố cần Thơ đến năm 2020 và Nghị định số 
210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ (đã được thay thế bằng 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 tư vào nông nghiệp, nông thôn), đến 
nay đơn vị đã triến khai thực hiện các nội dung sau: 

Đổi với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố: Đơn vị 
đã tiến hành soát xét, đánh giá và phân loại các cơ sở giết mổ tập trung hiện có 
thành 2 nhóm với các mức độ khác nhau như sau: 

- Nhóm các cơ sở có đủ điều kiện cải tạo, nâng cấp thành cụm cơ sở giết 
mổ tập trung. 

- Nhóm các cơ sở giết mổ phải di dời đến cụm giết mổ tập trung hoặc 
chuyển đổi nghề trong giai đoạn 2018 - 2020. 

- Với địa phương không có cơ sở đủ điều kiện cải tạo, nâng cấp thành 
cụm cơ sở giết mổ tập trung thì tiến hành lựa chọn địa điểm mới, phù hợp để kêu 
gọi đầu tư 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 tư vào nông 
nghiệp, nông thôn (Ngày 08 tháng 11 năm 2016, UBND thành phố cần Thơ đã 
ban hành Quyết định số 3441/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở giết 
mổ gia súc - Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV sản xuất Thương mại Nguyễn 
Thanh Xuân, với công suất lò mổ 400 con/ngày và đầu tư dây chuyền bán công 
nghiệp hiện đại Việt Nam đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường). 

Trong năm 2019, đơn vị đã kêu gọi đầu tư xây dựng 01 cơ sở giết mổ tại 
phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. 

Tuy nhiên, hiện nay có một số nhà đầu tư gặp khó về việc tìm vị trí, diện 
tích đất phù hợp theo quy hoạch của địa phương cũng như các chính sách ưu đãi 
khác như hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hỗ trợ vay vốn,... Đây cũng là 
tình trạng khó khăn chung ở các quận, huyện trong việc kêu gọi đầu tư xây dựng 
mới cơ sở giết mo gia súc, gia cầm hiện nay. 

12. Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trạ nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 
04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần phát triển ngành chăn 
nuôi, nâng cao đời sống cho nông dân và bảo vệ môi trường. 
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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; Thong 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. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các quận, huyện đăng 
ký nhu cầu hỗ trợ chăn nuôi nông hộ, thấm định và tống hợp nhu cầu kinh phí 
gửi về Sở Tài chính để thẩm tra {Công văn số 1176/SNN&PTNT-KHTC ngày 
26/5/2020). Hiện Sở Tài chính đã báo cáo UBND thành phố trình Hội động nhân 
dân thành phố xem xét, quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 về 
UBND 08 quận, huyện với số tiền là 5.104.765.000 đồng {Công văn sổ 
1669/STC-QLNS ngày 10/6/2020) tại kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND thành 
phố. 

Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung kinh phí về các quận, 
huyện; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan, đơn vị 
liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ định và công bố danh sách các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi hoặc vật tư chăn nuôi cung cấp liều tinh, 
con giống và vật tư đảm bảo chất lượng cho người chăn nuôi tại địa phương chủ 
động lựa chọn; đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện hỗ trợ cho người 
chăn nuôi theo quy định. 

13. Xây dựng nông thôn mới với cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng văn 
minh, hiện đại, gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa trên 
địa bàn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về thu nhập và điều kiện sống giữa 
thành thị và nông thôn, cải thiện môi trường nông thôn. 

. về đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã nông thôn mới. 
Cơ sở hạ tầng thiết yếu trong thời gian qua luôn được thành phố, các địa 

phương và nhân dân quan tâm thực hiện, đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông 
thôn, đáp ứng nhu cầu và phục vụ cho sản xuất của người dân tại địa phương, 
giao thông đên các địa phương thuận tiện hơn, đi lại dễ dàng, thực hiện chính 
sách an sinh xã hội luôn được quan tâm tạo điều kiện cho các hộ nghèo và gia 
đình chính sách được hỗ trợ nhà ở và cải thiện cuộc sống. 

Hàng năm, ủy ban nhân dân các huyện đã đầu tư xây dựng đường giao 
thông, cầu tuyến huyện nối với các xã; tranh thủ các nguồn vốn của thành phố, 
của huyện xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng đường, cầu liên ấp; Vận động 
nhân dân với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" nhằm xây dựng 
đường ngõ xóm để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyến lưu thông hàng hóa và đi lại 
của nhân dân, đồng thời nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho 
nông dân. Ket quả thực hiện cụ thể như sau: 
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- Tiêu chí Giao thông nông thôn: Năm 2015 có 17/36 xã đạt tăng 30% so 
với năm 2011. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, thành phố đã tập trung 
đầu tư xây dựng hệ thống giao thông ở các xã, huyện. Trong đó, đường nhựa 
hóa bê tông đạt chuẩn đường trục xã, liên xã 104 km; Cứng hóa đạt chuẩn 
đường trục thôn 120 km; làm sạch và không lầy lội đường ngõ xóm 105km; 
cứng hóa đường trục chính nội đồng (xe cơ giới đi lại thuận tiện) 8 km. Đến 
tháng 9/2019, thành phố có 36/36 xã đạt tiêu chí Giao thông nông thôn, tăng 19 
xã so với năm 2015. 

- Tiêu chí Thủy lợi: Năm 2015 có 35/36 xã tăng 69,44% so với năm 2011; 
Hệ thống kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp của 36 xã có tổng chiều dài 1.670 
km. Hệ thống kênh mương, thủy lợi được đầu tư nạo vét kiên cố hóa đạt chuẩn, 
xây dựng đồng bộ và cải tạo, nâng cấp đê bao khép kín với tổng kinh phí là 
451.013 triệu đồng. Nhìn chung hệ thống thủy lợi các xã đồng bộ theo quy 
hoạch, đảm bảo 100% đáp ứng yêu cầu nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến 
nay, thành phố có 36/36 xã hoàn thành tiêu chí Thủy lợi. 

- Tiêu chí Điện: ủy ban nhân dân các huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng huyện rà soát các quy hoạch, kế hoạch đầu tư nâng cấp lưới điện hàng 
năm, đảm bảo sử dụng điện thường xuyên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và sinh hoạt; khảo sát, đề xuất phương án lắp đặt trạm bơm điện công suất phù 
hợp, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
duy trì nâng chất và hiệu quả sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất - kinh 
doanh - dịch vụ. Đen nay, thành phố có 36/36 xã hoàn thành tiêu chí Điện. 

- Tiêu chí Trường học: Tính đến năm 2015 có 14/36 xã đạt 25% so với năm 
2011 với 55/192 trường đạt chuấn quốc gia. Cơ sở vật chất trường học luôn được 
đầu tư, phát triển theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia; đến tháng 
9/2019, có 36/36 xã đạt tiêu chí về trường học, đã góp phần nâng cao chất lượng 
dạy và học, nâng cao tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi đến trường ở khu vực 
nông thôn: 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, 100% số xã đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 100% số xã đạt chuẩn xóa mù chữ với 
tổng số trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên 145/192 trường trên địa bàn 04 huyện. 

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Năm 2015 có 14/36 xã đạt tăng 33,33% 
so với năm 2011; đến nay có 36/36 xã có trung tâm văn hóa xã; 291/291 ấp có 
nhà văn hóa ấp. Đen nay, thành phố có 36/36 xã hoàn thành tiêu chí Cơ sở vật 
chất văn hóa. 

- Tiêu chí Nhà ở dân cư: Năm 2015 có 24/36 xã đạt tăng 50,56% so với 
năm 2011. Từ năm 2011-2019 thành phố đã huy động sự đóng góp của các cá 
nhân, tổ chức xây mới, sửa chữa và nâng cấp được 3.464 căn nhà tình nghĩa, nhà 
đại đoàn kết cho người dân nông thôn, với kinh phí: 121.054 triệu đồng, đến nay 
toàn thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn tiêu chí Nhà ở dân cư. 

Hiện nay toàn thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ 
100%; 02/04 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (huyện Phong Điền và 
huyện Vĩnh Thạnh) hoàn thành 100% kế hoạch của Trung ương năm 2020. 
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Công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Trung An, huyện 
Cờ Đỏ và xã Tân Thới huyện Phong Điền). 

Đối với huyện Thới Lai và Cờ Đỏ hiện nay đang chờ Trung ương thẩm 
định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

Đen nay, trên địa bàn thành phố không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc 
Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

Ban Chỉ đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã phấn đấu 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 để đạt kế hoạch đề ra. 

14. Xây dựng và triển khai các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Trong năm 2020 Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 
đã triển khai 04 công trình hệ thống cấp nước sạch nông thôn, dự kiến đến cuối 
quý III hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần gia tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn 
được sử dụng nước sạch. Từ đầu năm Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn đã có kế hoạch gia tăng hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch 
để đạt chỉ tiêu năm 2020 đã được ủy ban nhân dân thành phố giao và đảm bảo 
cung cấp nước sinh hoạt phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. 

Hiện nay, do không có nguồn kinh phí nên Trung tâm Nước sạch và Vệ 
sinh môi trường nông thôn không thể thực hiện việc nâng cấp, cải tạo và mở 
rộng mạng đường ống cấp nước từ các công trình cấp nước tập trung hiện có 
theo kiến nghị của cử tri và chính quyền địa phương để gia tăng tỷ lệ hộ dân 
nông thôn được sử dụng nước sạch. 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã có Tờ trình số 
28/TTr-TTNS ngày 12/3/2020 về việc bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu 
năm 2020 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố giao và 
giải pháp, phòng, chống hạn hán, đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân. 

Ngày 13/3/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tờ trình số 
552/TTr-SNN&PTNT và việc xin gia hạn hoàn trả tạm ứng năm 2019 là 45 tỷ 
đồng đến năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ mục tiêu năm 2020 do Thành ủy, 
Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố giao và giải pháp phòng, 
chống hạn hán, đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân trình ủy ban nhân 
dân thành phố nhưng chưa được xem xét, giải quyết. 

Đầu tư xây dựng các công trình kè bờ sông 
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra 20 điểm sạt lở bờ 

sông làm sạt hoàn toàn 05 căn nhà, sạt một phần và bị ảnh hưởng 55 căn, tổng 
chiều dài ảnh hưởng do sạt lả là 1.100 m với tống thiệt hại ước khoảng 13 tỷ 
đồng. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đã hỗ trợ kinh phí 2.357,5 triệu đồng 
từ Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố nhằm hỗ trợ cho các hộ dân khắc phục 
hậu quả do thiên tai gây ra. 
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Để khắc phục hậu quả và ứng phó với tình trạng sạt lở như trên, Sở 
Nông nghiệp^ và Phát triển nông thôn trình ủy ban nhân dân thành phố đầu tư 
gia cố các điểm sạt lở, xây dựng các tuyến kè kiên cố, bán kiên cố từ các nguồn 
vốn ngân sách địa phương và trung ương, cụ thể như sau: 

a) Hoàn thành năm 2019: 

- 02 dự án (kè kiên cố bê tông cốt thép) từ nguồn vốn ngân sách Trung 
ương và địa phương với tổng mức đầu tư 462,54 tỷ đồng 

+ Kè chống sạt lở sông Ô Môn (03 giai đoạn): 416,74 tỷ đồng 

+ Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ 
phải): 45,8 tỷ đồng. 

b) Chuyển tiếp hoàn thành năm 2020: 

- 02 dự án (kè kiên cổ bê tông cốt thép) từ nguồn vốn ngân sách Trung 
ương và địa phương với tổng mức đầu tư 408,87 tỷ đồng 

+ Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu 

vực rạch Cái Sơn: 314,94 tỷ đồng. 

+ Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam: 93,93 tỷ đồng. 

c) Chuẩn bị thực hiện đầu tư: 

- 02 dự án cấp bách (kè kiên cổ bê tông cốt thép) được Thủ Tướng giao 
vốn Dự phòng Ngân sách Trung ương 2019 tổng mức đầu tư là 130,5 tỷ đồng: 

+ Kè chống sạt lở tại vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại khu vực ngã 
ba sông Ô Môn và Rạch Tra, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai: 49,6 tỷ đồng. 

+ Kè chống sạt lở sông Bình Thủy, phường An Thới (đoạn từ cầu Rạch 
Dứa đến Chùa Ông), quận Bình Thủy: 80,94 tỷ đồng. 

- 01 dự án (kè kiên cố bê tông cốt thép) sử dụng vốn Ngân sách thành 
phố tổng mức đầu tư là 14,83 tỷ đồng: 

Dự án Kè chống sạt lở sông Trà Nóc khu vực Thới Thuận, phường Thới 
An Đông, quận Bình Thủy, thành phố cần Thơ. 

d) Đầu tư năm 2020 từ nguồn vốn kinh phí sự nghiệp 

Gia cố xử lý sạt lở 04 điểm (bán kiên cố cừ tràm, cừ dừa, cọc bê tông và 
cầu tạm) tại các khu vực kênh Thạnh Đông, rạch Sung, Mỹ Khánh với tổng 
mức đầu tư 3,21 tỷ đồng. 

e) ứng phó xâm nhập mặn 

- Do có sự chủ động ứng phó với tình hình xâm nhập mặn ngay từ các 
tháng cuối năm 2019 đồng thời xâm nhập mặn ảnh hưởng không lớn về độ mặn 
và thời gian xuất hiện đều thấp (mặn xuất hiện trong vòng 02 giờ sau đó rút 
nhanh theo triều) nên trên địa bàn thành phố cần Thơ hầu như không bị ảnh 
hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất và dân sinh. 
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- Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố (Thành ủy, ủy ban nhân dân thành 
phố) rất quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 
mặn; thường xuyên tô chức các đoàn đi kiểm tra, khảo sát tình hình và chỉ đạo 
phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại các khu vực có nguy cơ 
cao bị ảnh hưởng xâm nhập mặn (địa bàn quận Cái Răng) và các huyện sản xuất 
nông nghiệp trọng điểm (huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh ...). 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho ủy ban nhân 
dân thành phố thống nhất thiết lập các trạm đo mặn phục vụ công tác phòng, 
chông hạn hán, thiêu nước, xâm nhập mặn mặn mùa khô năm 2019-2020 (theo 
đó thành phố đã thống nhất sử dụng Qũy PCTT thành phố thuê Đài Khí tượng 
Thủy văn thành phố thiết lập 02 trạm đo mặn cố định và 01 trạm đo mặn lưu 
động trên sông Hậu thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng - giáp ranh địa 
phận tỉnh Hậu Giang). Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Đài Khí 
tượng thủy văn cần Thơ tổ chức đo đạc, giám sát, cảnh báo xâm nhập mặn tại 
các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn để hướng dẫn người dân 
lấy nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt một cách phù hợp nhất. 

- về sản xuất lúa: đã chỉ đạo xuống giống vụ Đông Xuân 2019-2020 
sớm hơn so với thời vụ các năm trước để có thể tránh thời điểm hạn hán, thiếu 
nước, xâm nhập mặn lên cao (cụ thể, ngày 15/10/2019 Sở Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn đã tô chức Hội nghị sơ kêt công tác 9 tháng và triên khai nhiệm 
vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019; Hội nghị đã chỉ đạo sản xuất vụ Đông 
Xuân 2019-2020. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi 
kiểm tra, vận hành các hệ thống công trình thủy lợi hợp lý, đảm bảo nước phục 
vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. 

15. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, trong việc bảo vệ, 
trồng cây ven sông để chống sạt lở, chấp hành di dời chỗ ở ra khỏi địa điểm có 
nguy cơ sạt lở cao, đặt biển báo cảnh báo sạt lở 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với sạt lở bờ sông, 
kênh rạch trên địa bàn thành phố cần Thơ (Công văn sổ 01/PCTT-TKCN ngày 
03/02/2020 về việc chủ động tăng cường công tác phòng, chong sạt lở bờ sông, 
kênh rạch trên địa bàn thành phổ cần Thơ năm 2020). 

- Đối với 02 điểm sạt lở nguy hiểm (sạt lở trên sông Bến Bạ tại khu vực 
Phú Thuận A, phường Tân Phú, quận Cải Răng và sạt lở trên sông Trà Nóc, 
phường Trà An, quận Bình Thủy) đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố 
thuê Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thực hiện khảo sát hiện trường toàn 
bộ khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở (đo khảo sát địa hình lòng sông, khảo sát 
thủy văn, dòng chảy, khảo sát địa chất...) để phân tích, đánh giá và tìm ra 
nguyên nhân sạt lở, từ đó đề xuất các giải pháp giúp thành phố phòng chống 
sạt lở thật sự hiệu quả, đảm bảo ổn định lâu dài (Viện Khoa học Thủy lợi Miền 
Nam đã báo cáo kết quả với ủy ban nhân dân thành phố ngày 12/3/2020 và 
ngày 23/4/2020). 
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- Trong năm 2019 đã tổ chức cắm 94 biển cảnh báo sạt lở tại 08 quận 
huyện với tổng kinh phí 156 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thủy lợi 
(Số lượng chi tiết như sau: quận Thốt Nốt: 07; quận Ninh Kiều: 02; quận Cái 
Răng: 04;^ quận Bình Thủy: 24; quận Ô Môn: 12; huyện Thới Lai: 23; huyện 
Phong Điền: 17; huyện Vĩnh Thạnh: 5). 

- Tiếp tục phổi hợp cùng địa phương, thường xuyên tổ chức các đoàn đi 
khảo sát thực địa, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phòng 
chống, ứng phó. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lơi chất 
vấn tại kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và ủy ban nhân 
dân thành phố để biết, theo dõi và chỉ đạoẶ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC.prr 

/<T GIÁM ĐỐC 

MĐỎC 

Phạm Trường Ycn 
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