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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân  

thành phố tại kỳ họp thứ 14, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 

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

Thực hiện Công văn số 444/UBND-TH ngày 19 tháng 02 năm 2020 của 

UBND thành phố về việc phân công chuẩn bị các nội dung trình HĐND thành 

phố tại kỳ họp giữa năm 2020; 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT 

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

quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND thành phố đến 

toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, đồng thời ban hành 

Kế hoạch số 457/KH-STNMT ngày 26 tháng 02 năm 2020 triển khai thực hiện 

chủ đề năm 2020 “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các 

cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025” lồng ghép chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 về việc thực 

hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân 

thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trên cơ sở đó, trong 6 tháng đầu 

năm 2020, Sở đã tập trung tham mưu cho thành phố những vấn đề mang tính 

chiến lược về đất đai, khoáng sản, nước, môi trường và biến đổi khí hậu trên địa 

bàn thành phố, cụ thể như tham mưu các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp trong công tác giao đất, cho thuê đất; giải phóng 

mặt bằng, chính sách giảm tiền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo 

quỹ đất sạch thu hút đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành có trọng 

tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai góp 

phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

a) Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố để chấn chỉnh, 

yêu cầu các cơ sở thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với địa điểm tập kết, giết mổ và 

thành phẩm từ gia súc, gia cầm; vệ sinh thú y, kiểm dịch, an toàn dịch bệnh 

động vật.  
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  Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 

15 cuộc thanh tra (02 cuộc theo kế hoạch, 13 cuộc đột xuất) về việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản đối với 28 cơ sở, doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua thanh tra, phát hiện 07 trường hợp vi phạm, 

đã xử phạt vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo đối với 01 trường hợp, 06 

trường hợp phạt tiền với số tiền 125.000.000 đồng. Tiếp tục theo dõi, xử lý hoặc 

chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 03 trường hợp phản ánh ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ qua đường dây nóng của Tổng cục Môi 

trường. 

Đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố, 

kết quả thanh tra, kiểm tra các quy định về thủ tục môi trường cho thấy, các cơ 

sở đều thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi 

trường, đồng thời có xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống 

xử lý, nước thải, túi biogas. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở trong quá trình 

hoạt động thực hiện chưa tốt về môi trường cụ thể như Xí nghiệp chế biến thực 

phẩm 1 bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường với số tiền là 

100.000.000 đồng; Cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt do ông Thái Tùng Sơn làm chủ bị xử phạt với số tiến là 45.000.000 

đồng.  

b) Tiếp tục thực hiện tốt Đề án khai thác quỹ đất của thành phố giai 

đoạn 2017 - 2021 để phục vụ yêu cầu tái định cư, chỉnh trang đô thị. Thực 

hiện tốt công tác quản lý, khai thác hiệu quả đất công, hàng năm có thống 

kê, rà soát quỹ đất công trên địa bàn thành phố, khắc phục tình trạng lấn 

chiếm đất công. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các 

dự án.  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung 

tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ Đề án khai thác quỹ 

đất giai đoạn 2017-2021 Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (Giai đoạn 1, diện tích 

35ha). Kết quả: đã tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ cho dân theo quyết định 

phê duyệt kinh phí 211/281 trường hợp, với số tiền khoảng 125,5 tỷ đồng, tương 

đương 9,12 ha.  

- Tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, thủ tục đất đai đối với khu đất Vòng xoay 

cồn Cái Khế để thực hiện dự án Tháp du lịch tại Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều; 

bến tàu khách tổng hợp Cần Thơ để tham mưu UBND thành phố lập phương án 

đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định. 

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án: 

Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (các 

hạng mục: Đường và cầu Trần Hoàng Na quận Ninh Kiều; Đường và cầu Trần 

Hoàng Na quận Cái Răng, Đường song hành Trần Hoàng Na - IC3; Đường nối 

Cách Mạng Tháng 8 (QL91) đến đường tỉnh 918); Trung tâm Văn hóa Tây Đô 

(giai đoạn 1); Khu đô thị mới STK An Bình; Khu đô thị mới lô 13B; Trung tâm 

Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và Khu vui chơi giải trí phục vụ 

công cộng tại Cồn Cái Khế… 
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- Tiếp tục quản lý 39 khu đất công, diện tích khoảng 94,78ha. Hiện đang 

lập phương án khai thác các khu đất này phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất được duyệt để tạo nguồn thu cho ngân sách trong thời gian tới. 

Nhìn chung, công tác quản lý và khai thác quỹ đất thời gian qua luôn nhận 

được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy bân 

nhân dân thành phố và các sở ban ngành, địa phương tích cực hỗ trợ, phối hợp 

tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà 

nước khoảng 1.257 tỷ đồng từ việc đấu giá quyền sử dụng đất (đất quốc phòng 

thu khoảng 747 tỷ đồng, đất công quản lý thu khoảng 600 tỷ đồng) đấu giá cho 

thuê đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất...Chủ động trong công tác giới thiệu 

vị trí đất với nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, giúp cho 

nhà đầu tư tiết kiệm được chi phí và thời gian nhà đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng 

vốn đầu tư, phát huy nhanh chóng thành quả của hoạt động đầu tư. 

c) Khai thác, sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên nước có hiệu quả cả 

về số lượng và chất lượng. Tích cực bảo vệ môi trường và thích ứng biến 

đổi khí hậu, bảo vệ nguồn tài nguyên cát, chống sạt lở. Tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về 

phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

* Về quản lý  khoáng sản, tài nguyên nước có hiệu quả cả về số lượng và 

chất lượng:  

Công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản luôn được 

quan tâm thực hiện kịp thời, như kiểm tra tọa độ thả phao thực địa, vị trí giới 

hạn cắm bảng hiệu, phạm vi diện tích khai thác theo giấy phép đã cấp cũng như 

công suất, phương tiện khai thác đã được đăng ký hoạt động, khoảng cách khai 

thác cách bờ sông theo quy định tối thiểu 200m. Đồng thời rà soát, nhắc nhở để 

các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài chính 

theo quy định về tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, thuê mặt nước, phí 

bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 

2020, Sở đã tham mưu, trình UBND thành phố Cần Thơ cấp 01 giấy phép khai 

thác nước mặt (lưu lượng khai thác 150 m
3
/ngày đêm) và 09 giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước (tổng lưu lượng xả thải 1.283,4m
3
/ngày đêm) và gia hạn 03 giấy 

phép xả thải (lưu lượng 281 m
3
/ngày đêm). Trình UBND thành phố phê duyệt trữ 

lượng khai thác khoáng sản cát trên lòng sông Hậu thuộc phường tân Lộc, quận 

Thốt Nốt. Đồng thời, thẩm định, trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên khoáng sản, nước với tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng, đã nộp ngân sách 

2,08 tỷ đồng. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ thông tin kịp thời trong công tác 

quản lý nhà nước về khoáng sản, định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong năm 

(tùy theo sự thay đổi số lượng các phương tiện được phép khai thác cát) Sở Tài 

nguyên và Môi trường đều có thông báo tình hình cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản, số lượng phương tiện được phép khai thác (số đăng ký phương tiện, 

dung tích gàu, công suất khai thác, thời hạn khai thác…) trên cổng thông tin 

điện tử của Sở tại địa chỉ http://cantho.gov.vn/wps/portal/sotnmt (Mục: Thông 

tin khoáng sản).  

http://cantho.gov.vn/wps/portal/sotnmt


 
 
 

4 

* Về thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 

của Chính phủ: 

Ngay từ khi Nghị quyết 120/NQ-CP ban hành, thành phố đã chỉ đạo các sở 

ngành, quận/huyện thực hiện triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn thành phố. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

tham mưu thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động số 84/KH-

UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018, trên cơ sở xác định rõ các nhiệm vụ, giải 

pháp gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở ngành, địa phương, bảo 

đảm tính khoa học, khả thi; chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ tiến độ thực hiện. Một số kết quả nổi bật đã và đang thực hiện:  

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên 

và Môi trường thành phố Cần Thơ đang triển khai thực hiện hai nhiệm vụ của 

Hợp phần biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh là Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 của thành phố Cần Thơ và Đánh 

giá khí hậu địa phương.  

- Tham gia hỗ trợ, đóng góp ý kiến cho các dự án trọng điểm của thành phố 

về ứng phó biến đổi khí hậu như Dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó với biến 

đổi khí hậu thành phố Cần Thơ do Cơ quan phát triển Pháp tài trợ (AFD); Dự án 

Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị từ nguồn 

vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB); dự án 100 thành phố có khả năng chống 

chịu (100RC) do Quỹ Rockefeller khởi xướng, với mục tiêu hỗ trợ thành phố 

xây dựng khung chiến lược có khả năng thích nghi, chống chịu trong tương lai 

với các vấn đề, áp lực cũng như cú sốc bất thường lên các lĩnh vực kinh tế, xã 

hội, môi trường để thành phố phát triển một cách bền vững; Dự án Hướng đến 

cấp nước thích nghi với BĐKH khu vực ĐBSCL (WaterWorx) của Hà Lan.  

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế (tổ chức UN-Habitat Việt 

Nam, Viện Chiến lược Môi trường Toàn Cầu Nhật Bản, Tổ chức Không khí 

sạch Châu Á…) triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, 

doanh nghiệp và cộng đồng về quản lý chất lượng không khí, kiểm kê khí thải, 

ứng dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đặc 

biệt, đã tham mưu cho thành phố tham gia Mạng lưới các thành phố 

BreatheLife, đây là một liên minh các thành phố hướng đến các hoạt động giảm 

thiểu ô nhiễm không khí và chia sẻ kinh nghiệm thành công về những nỗ lực 

trong giảm thiểu ô nhiễm không khí; Tham gia ký kết Thoả thuận Toàn cầu của 

các Thị trưởng về Khí hậu và Năng lượng (GCoM), là một thỏa thuận trong đó 

các thị trưởng và chính quyền địa phương cam kết phát triển các ý tưởng tham 

vọng, có thể thực thi về khí hậu và năng lượng, thực hiện các biện pháp cụ thể 

nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến giảm thiểu, thích ứng biến đổi khí 

hậu, và năng lượng bền vững, qua đó hướng đến một tương lai phát triển bền 

vững và phát thải thấp. Phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác với tỉnh Hirosima 

- Nhật Bản thông qua thực hiện dự án “Liên kết giữa các đô thị để thực hiện xã 

hội cacbon thấp” nhằm kết nối các doanh nghiệp của hai tỉnh, thành phố trong 

việc xúc tiến giao lưu kinh doanh trong lĩnh vực làm sạch môi trường, như ứng 
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dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong sản xuất kinh 

doanh nhằm hạn chế giảm phát thải, đặc biệt là các công nghệ về tái chế chất 

thải (chất thải nông nghiệp, công nghiệp...). Phối hợp với Trường Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện 

Môi trường Phần Lan (SYKE) tổ chức hội thảo tham vấn chuẩn bị khởi động dự 

án Thành phố không phát thải khí nhà kính tại thành phố Cần Thơ… 

d) Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh 

hoạt ở thành thị và nông thôn. Kiểm tra việc phân loại rác thải sinh hoạt tại 

nguồn, hướng dẫn cho người dân về thiết bị, địa điểm, thời gian thu gom 

rác. Bố trí quỹ đất để xây dựng các trạm trung chuyển rác. Có kế hoạch cụ 

thể để xử lý khối lượng rác đã chôn lấp, cải tạo và phục hồi môi trường khi 

đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt để đảm bảo vệ sinh môi 

trường.  

Để đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở 

thành thị và nông thôn, thời gian qua UBND các quận huyện đã chỉ đạo phòng 

chuyên môn tham mưu đề xuất về công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 

thông qua việc đấu thầu và đã chọn các đơn vị có năng lực thực hiện khá tốt về 

công tác này.  

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu tốt cho Ủy ban 

nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý chất thải rắn cũng như hoàn 

thiện các văn bản quy định về quản lý chất thải rắn ở địa phương, cụ thể: 

- Tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/4/2019 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn 

trên địa bàn thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế 

hoạch 113/KH-UBND ngày 21/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Thành ủy; Quyết định số 1882/QĐ-

UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công nhiệm vụ 

quản lý chất thải rắn cho cơ quan chuyên môn. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương đi kiểm tra tình hình xử 

lý rác tại khu xử lý rác hiện hữu tại quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt 

để nhắc, đôn đốc địa phương, đơn vị vận hành có kế hoạch quản lý tích cực 

trong mùa mưa bão, mùa nước lũ nhằm tránh tình trạng diễn biến xấu xảy ra tại 

các khu xử lý. 

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương, đơn vị thu gom vận chuyển thực hiện 

Kế hoạch thu gom và phân loại chất thải rắn và hướng dẫn các quy định tại Phụ 

lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật bảo vệ môi trường quy định yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt. Trên cơ sở số liệu báo cáo tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở 

đô thị của 05 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt: tỷ lệ 

thu gom chất thải rắn ở đô thị bình quân năm 2018 là 91,8%, năm 2019 là 

95,46%; ước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 96,5%. 
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- Tham mưu trình UBND thành phố tại xử lý rác cũ tại bãi rác thuộc Khu 

xử lý chất thải rắn quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ, được UBND thành phố thống 

nhất phương án thực hiện tại Công văn số 1184/UBND-XDĐT ngày 21 tháng 4 

năm 2020. Ngoài ra, tham mưu thuê đơn vị tư vấn lập phương án đóng cửa bãi 

rác tại quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ, trong phương án đóng cửa bãi rác có đưa 

ra giải pháp cụ thể để khắc phục ô nhiễm môi trường của 2 bãi rác này.  

- Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh truyền thông bảo vệ môi trường thông 

qua các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động nâng cao 

nhận thức về bảo vệ môi trường cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố. 

Triển khai  Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 với các tổ chức chính 

trị-xã hội, trên cơ sở đó, đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của thành 

phố lập chương trình, kế hoạch thực hiện tuyên tuyền, vận động, tham gia phong 

trào giảm thiểu chất thải nhựa gồm nhiều hoạt động: tổ chức tổng cộng 15 tập 

huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho các hội viên các tổ chức 

chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức 05 ngày Chủ nhật xanh, hội thảo khoa học về 

“Đa dạng sinh học trong phát triển kinh tế xã hội và thích ứng với biến đổi khí 

hậu”, hội thảo "Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, các mô hình 

nông nghiệp bền vững”, sân chơi, cuộc thi cho thanh, thiếu nhiên về bảo vệ môi 

trường; thực hiện 01 phóng sự có nội dung cổ động, tuyên truyền “Phát huy vai 

trò của Mặt trận các cấp tham gia bảo vệ môi trường” phát sóng trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đồng thời Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên 

và Môi trường phối hợp, tổ chức tuyên truyền vận động các em học sinh tìm 

hiểu, sinh hoạt các chủ đề về phân loại chất thải (rác thải). 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra môi trường 50 các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ, nhà máy xử lý nước thải, các cơ sở xử lý chất thải rắn và nhập 

khẩu phế liệu. Tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình diễn biến 

dịch Covid 19 để kịp thời hướng dẫn, tham mưu công tác thu gom, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt có nguy cơ lây nhiễm. Phối hợp chặt 

chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi 

trường để ngăn chặn dịch bệnh Covid 19.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 14, khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân thành phố./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- Lưu: VT, VPS (TG-2b). 
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