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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân  

thành phố tại kỳ họp thứ 17, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 

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

Thực hiện Công văn số 2429/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

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

tại kỳ họp cuối 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 triển khai Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố đến các đơn vị 

thuộc Sở đề ra giải pháp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý 

tài nguyên và môi trường gắn với thực hiện 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. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Sớm có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian 

qua để triển khai thực hiện tốt các dự án thu hồi đất, các dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 

phố.   

Thời gian qua, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực 

hiện dự án trên địa bàn thành phố đã được các Sở, ban, ngành, địa phương tập 

trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, nhìn chung công tác thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án v n c n chậm so với tiến 

độ thực hiện các dự án do một số tồn tại, hạn chế như:  y ban nhân dân quận, 

huyện chưa chủ động, quyết liệt trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền đã phân cấp; việc 

giải ngân vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng c n chậm so với kế 

hoạch; giá đất cụ thể để tính bồi thường đôi lúc chưa phù hợp c n xảy ra tình 

trạng khiếu nại; công tác xây dựng khu tái định cư và bố trí tái định cư cho các 

hộ dân bị thu hồi đất chưa đáp ứng kịp thời theo nhu cầu. 
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Để đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu đề xuất  y ban nhân dân thành phố ban 

hành Công văn số 2597/UBND-KT ngày 31/8/2020 về việc đẩy mạnh công tác 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

dự án trên địa bàn thành phố. Theo đó,  y ban nhân dân thành phố chỉ đạo các 

Sở, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về đất 

đai trên địa bàn, không để xảy ra việc phân lô nền, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất chưa đúng quy định, làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng các dự án. (Đính kèm Công văn số 2597/UBND-KT ngày 

31/8/2020) 

2. Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh 

hoạt ở thành thị và nông thôn.  

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 Sở tài nguyên và Môi trường đã phối hợp, 

hướng d n UBND các quận huyện tổ chức thực hiện 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  y 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  y ban nhân dân thành phố ban hành Kế 

hoạch 113/KH-UBND ngày 21/6/2019 của  y 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  y 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 d n các địa phương, đơn vị thu gom vận chuyển thực hiện 

Kế hoạch thu gom và phân loại chất thải rắn và hướng d n 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 d n 

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 2020 đạt 98%. 

- Tham mưu trình UBND thành phố 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 
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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 

tr  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). 

- Tổ chức kiểm soát ô nhiễm môi trường (đợt 1) đối với 16 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ; kiểm tra 04 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Cờ 

Đỏ, quận Ô Môn và quận Thốt Nốt và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Cần 

Thơ. Tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch Covid 19 

để kịp thời hướng d n, 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.  

3. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, làm tốt công tác quan trắc, 

lập và triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn thành phố, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trên 

lĩnh vực này, ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng.  

Nhằm giám sát, kiểm soát chất lượng không khí, thành phố Cần Thơ chọn 

16 điểm quan trắc và quan trắc định kỳ hàng quí bằng phương pháp thủ công 

(những nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao và khu công nghiệp) 

để giám sát chất lượng không khí. Hiện tại thành phố Cần Thơ trang bị 01 trạm 

quan trắc không khí tự động liên tục được đầu tư từ Dự án “Tăng cường năng 

lực quan trắc và phân tích chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 19 tháng 

02 năm 2014 của  y ban nhân dân thành phố Cần Thơ do Sở Tài nguyên và Môi 

trường làm chủ đầu tư giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường vận 

hành. Vị trí đặt trạm tại nút giao thông IC3 cầu Cần Thơ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ; trong đó nhà trạm đặt thiết bị quan trắc không khí tự động được 
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đặt trong khu vực sân của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hưng Phú (khu vực 

1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).  

Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây 

dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ giai 

đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Công văn số 1261/UBND-KT 

ngày 23 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ 

“Xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ 

giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang ghi vốn để thực hiện dự 

án đầu tư Hệ thống trang thiết bị truyền nhận, phần mềm quản lý, giám sát dữ 

liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu 

quốc gia về nguồn thải và thiết bị giám sát, quản lý khối lượng chất thải rắn, để 

triển khai thực hiện trong năm 2021 (theo Quyết định số 3179/QĐ- UBND ngày 

24 tháng 12 năm 2019 của  y ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cho 

phép chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư Hệ thống trang thiết bị truyền nhận, phần 

mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và xây 

dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải và thiết bị giám sát, quản lý 

khối lượng chất thải rắn). 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 

2240/STNMT-CCBVMT ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai thực hiện 

kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục đến các cơ 

sở có nguồn thải lớn đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực 

hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định tại Khoản 20,Khoản 

23, Điều 3, Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định về quan trắc việc xả nước thải 

và khí thải công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên 

tục và truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. 

4. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây tiếng ồn vượt 

mức quy định, nhất là việc sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh, làm 

ảnh hưởng đến môi trường sống của người khác.  

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra, kiểm 

soát ô nhiễm môi trường định kỳ các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm phát hiện và nhắc nhở các đơn vị thực hiện 

đúng và đầy đủ các quy định về thủ tục môi trường, đồng thời vận hành thường 

xuyên các công trình bảo vệ môi trường (khí thải và nước thải). 

Đối với việc các hộ gia đình trong quá trình sinh hoạt gây ra tiếng ồn: Căn 

cứ khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014: Trách nhiệm quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường của  y ban nhân dân các cấp và Nghị định số 

155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tại Điều 17 vi phạm các quy định 

về tiếng ồn, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND quận/huyện và 

xã/phường chỉ đạo các ph ng chuyên môn tiến hành kiểm tra và xử lý theo đúng 

chức năng và thẩm quyền theo Luật và Nghị định nêu trên. Nếu vượt quá thẩm 

quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra xử lý theo đúng quy định. Hàng 
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năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở nhân dân có 

ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết Kế hoạch phối hợp với 07 

Tổ chức Chính trị - xã hội cấp thành phố ( y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, 

Liên đoàn lao động, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật) và triển 

khai đến các Ph ng Tài nguyên và Môi trường quận huyện phối hợp với các tổ 

chức chính trị - xã hội tại địa phương lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tại 

các cấp cơ sở, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Phối hợp nâng cao năng 

lực, kiến thức và kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng tham gia bảo vệ 

môi trường và tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như: 

Ngày Môi trường thế giới (05/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (20/9), 

Ngày nước thế giới (22/3), Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5) qua các hoạt 

động tổ chức mittinh, diễu hành, treo băng rôn hưởng ứng tại trụ sở cơ quan với 

sự tham gia của tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đông đảo 

quần chúng nhân dân. Công tác ra quân vệ sinh môi trường tại các khu vực ô 

nhiễm, bị người dân phản ánh cũng được định kỳ tổ chức hàng năm.  

Thông qua việc xây dựng các mô hình điểm về khu dân cư bảo vệ môi 

trường đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của các tổ 

chức chính trị xã hội và đoàn thể các cấp để phát huy quyền làm chủ, nâng cao 

tính tích cực chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các 

chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như xây dựng các qui chế, 

hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 17, khóa IX, nhiệm kỳ 

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

ban nhân dân thành phố./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- Lưu: VT, VPS (TG-2b). 
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