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Kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân thành phố 
                                             

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Thực hiện Công văn số 476/UBND-TH ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân công chuẩn bị các nội dung trình 

HĐND thành phố tại kỳ họp  giữa năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường thời gian 

qua và 6 tháng đầu năm 2021 

 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 

Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 19 của 

Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 19, các cấp ngành đã tăng cường 

chỉ đạo, cũng như đẩy mạnh sự phối hợp để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo 

vệ môi trường: 

* Thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt: 

Thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ tại 

phiên họp thường kỳ tháng 01/2019, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi 

trường làm đầu mối phục trách quản lý chất thải rắn; Thành phố đã giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường là đầu mối quản lý chất thải rắn ở địa phương. Đồng thời, 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/4/2019 của Thành ủy về tăng 

cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Thời gian 

qua, công tác quản lý chất thải rắn đã có nhiều sự chuyển biến tích cực. 

- Đôn đốc các quận/huyện thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt; đảm bảo giữ gìn vệ sinh đô thị trong quá trình thu gom, trung 

chuyển. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị 6 tháng đầu năm đạt khoảng 

98,42% (chỉ tiêu năm là 98%). Tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch phân loại 

rác sinh hoạt cho cả thành phố. 

- Nổ lực trong kêu gọi đầu tư các dự án về xử lý chất thải rắn; tích cực 

tham mưu ban hành các Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xử lý, 

chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Cần Thơ 

Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

* Cải thiện, nâng cao năng lực xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm: 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 2054/BC-STNMT 
 

        Cần  Thơ, ngày 25 tháng 6  năm 2021 
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- Xử lý nước thải công nghiệp: có 4/6 khu công nghiệp đang hoạt động có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; các khu chưa có hệ thống xử 

lý nước thải tập trung thì các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đầu tư hệ thống xử 

lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Xử lý nước thải sinh hoạt: Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị của 

thành phố đang vận hành với công suất 30.000 m
3
/ngày.đêm, xử lý được khoảng 

25% nước thải đô thị. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường và nguy hại từ các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp được các cơ sở thuê các đơn vị 

có chức năng xử lý. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy hầu hết các cơ sở có phát 

sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường và nguy hại đều có phân loại chất 

thải lưu chứa riêng biệt trong kho trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp. 

- Chất thải y tế được kiểm soát chặt chẽ, qua rà soát báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường của các cơ sở y tế trên địa bàn, năm 2020, lượng chất thải rắn y tế 

thông thường phát sinh khoàng 11.561 kg; chất thải y tế nguy hại phát sinh 

khoảng 1.058 tấn. Lượng chất thải y tế đều được thu gom, xử lý theo đúng quy 

định, không gây ô nhiễm môi trường do nguồn thải y tế. 

* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường: 

 Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường được cộng đồng quan tâm, xây dựng được mạng lưới tuyên truyền rộng 

rãi thông qua các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể. Đa đa dạng hóa các hình 

thức tuyên truyền: tuyên truyền trực quan, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, 

xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, tâng cường tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng…. 

Phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh phổ biến pháp luật về bảo vệ môi 

trường: phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn bảo vệ môi trường 

cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng, tập huấn pháp luật bảo vệ môi trường cho cán 

bộ phụ trách quản lý du lịch cấp xã, phường. 

* Chấn chỉnh nghiêm túc hoạt động kiểm tra môi trường: phối hợp chặt 

chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình thực thi pháp luật về bảo vệ môi 

trường để hướng đến sự nhất quán, đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý môi 

trường từ cấp thành phố đến quận/huyên, xã/phường. 

Công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật BVMT ở các doanh 

nghiệp luôn được quan tâm, 6 tháng đầu năm đã thanh tra môi trường tại 17 cơ 

sở. Đồng thời, chú trọng xử lý các phản ánh do cử tri kiến nghị về vấn đề ô 

nhiễm môi trường. Theo kế hoạch trong năm 2021 sẽ tổ chức kiểm soát ô nhiễm 

môi trường ở khoảng 30 cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu xử lý chất thải rắn. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt phòng ngừa 

dịch bệnh Covid-19; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ban quản lý khu chế xuất và 

công nghiệp; quận/huyện; lực lượng cảnh sát môi trường để kịp thời thông tin về 
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việc thực hiện quản lý/xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, y tế, các 

khu công nghiệp; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời nắm 

bắt tình tình chấp hành pháp luật môi trường ở các cơ sở lưu trú, du lịch…. 

* Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: chất lượng 

thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu 

tư ngày càng nâng cao, đánh giá đầy đủ các nguy cơ gây ô nhiễm ngay từ giai 

đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, không tham mưu phê duyệt dự án không đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường. 6 tháng đầu năm, đã tham mưu thành phố phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 13 dự án đầu tư. 

* Công tác quan trắc môi trường: thực hiện giám sát môi trường hàng năm 

về khí thải, nước thải ... định kỳ đúng kế hoạch, thường xuyên cập nhật kết quả 

quan trắc xâm nhập mặn. Mùa khô năm nay, độ mặn quan trắc nằm trong 

ngưỡng an toàn.  

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 và Dự án “Xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường 

thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến 2030” đang khẩn 

trương thực hiện nhằm giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn, nâng cao năng lực 

quan trắc môi trường cho thành phố. 

 * Các vấn đề môi trường được chú trọng tìm phương án giải quyết triệt để: 

- Xây dựng các phương án xử lý giải quyết khó khăn, vướng mắc trong 

công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Ô Môn và Thốt Nốt; 

phương án xử lý triệt để vấn đề môi trường tại các bãi chôn lấp trước đây tại 

huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt. 

- Chuẩn bị các phương án để bảo vệ môi trường tại các bãi chôn lấp rác tại 

huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn, Thốt Nốt vào mùa mưa để tránh các nguy cơ ô 

nhiễm ra môi trường xung quanh. 

* Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường bền vững, xây dựng thành 

phố sáng – xanh- sạch – đẹp. 

Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch kinh 

phí sự nghiệp môi trường thành phố. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, 

quận, huyện có sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường rà soát đánh giá kết quả 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường và tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp 

môi trường; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, 

các nội dung công tác sử dụng đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu về BVMT của 

địa phương. 

Tích cực tham mưu đề xuất kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án về 

xử lý môi trường trên địa bàn thành phố để giảm nhẹ gánh nặng ngân sách; tăng 

cường đề xuất các hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các dự 
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án về môi trường, biến đổi khí hậu như: phối hợp Tổ chức Làm sạch biển đã 

hoàn thành và hạ thủy Thuyền thu gom rác tự động trên sông vào đầu tháng 6 

(hiện đặt tại đoạn sông Cần Thơ gần Vincom); Hợp tác với Tổ chức JICA triển 

khai dự án Thí điểm mô hình phân loại rác quy mô nhỏ tại thành phố Cần Thơ; 

Tham mưu UBND thành phố Cần Thơ tiếp nhận phi dự án “Xây dựng bản đồ 

phân vùng rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu và tăng cường mạng lưới quan 

trắc xâm nhập mặn tại thành phố Cần Thơ” do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tài trợ 

thông qua quỹ Hợp tác Mê Công Hàn Quốc (MKCF)… 

Hiện đang tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình của Thành ủy 

Chương trình bảo vệ môi trường “Cần Thơ xanh và sạch”, phòng chống ô nhiễm 

và ngập nghẹt thành phố”. Là đơn vị đầu mối tham mưu, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã nỗ lực đưa các vấn đề cũng như tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng môi trường đô thị, nông thôn, các khu công 

nghiệp của thành phố góp phần nâng cao chất lượng môi trường của thành phố. 

Với nhiều biện pháp quyết liệt, trong thời gian qua trên địa bàn thành phố 

không xảy ra các điểm nóng, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Năm 2017, thành phố được nhận chứng chỉ thành phố tiềm năng bền vững 

môi trường ASEAN về không khí sạch; Tháng 4/2021 thành phố Cần Thơ được 

lựa chọn đề cử giải thưởng thành phố bền vững môi trường ASEAN lần thứ 5. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ 

gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 2. Đánh giá chung 

 Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường trong 6 tháng đầu năm được duy 

trì nề nếp, nhất là các giải pháp công tác quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm 

được tăng cường; các biện pháp theo dõi, kiểm soát và cập nhật thông tin từ xa 

về các điểm nóng môi trường thực hiện chặt chẽ. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn thành phố được đôn đốc, kịp thời phối hợp với các đơn vị 

liên quan duy trì và triển khai các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt để đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

6 tháng đạt khoảng 98,42% 

3. Những vấn đề còn tồn tại 

- Việc xử lý ô nhiễm triệt để tại các bãi chôn lấp rác huyện Cờ Đỏ, quận Ô 

Môn, Thốt Nốt: khó khăn nhất là kinh phí để triển khai thực hiện phương án 

đóng cửa các bãi rác này. Ước tính sơ bộ, tại bãi rác huyện Cờ Đỏ khoảng 

800.000 tấn rác, bãi rác ở quận Ô Môn khoảng 35.000 tấn, bãi rác quận Thốt 

Nốt khoảng 50.000; với giá xử lý rác là 362.675 đồng/tấn (xử lý tại Nhà máy rác 

EB) thì chi phí xử lý rác khoảng hơn 320 tỷ. tính thêm chi phí khảo sát; bốc dỡ, 

vận chuyển; xử lý môi trường…  dự kiến tổng khoảng 500 tỷ. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đang tiếp tục nghiên cứu để tìm phương án tối ưu nhất tham mưu 

thành phố.  

- Cần Thơ chưa có nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy 

hại, các cơ sở phải thuê các đơn vị xử lý của các tỉnh ở xa, chi phí xử lý cao. 
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- Nhân sự lĩnh vực môi trường từ cấp thành phố đến quận/huyện còn 

mỏng, nhất là ở các quận/huyện hầu như chỉ có 01 công chức phụ trách tham 

mưu lĩnh vực môi trường, ở xã/phường thì công chức địa chính - xây dựng kiêm 

nhiệm; ngay cả ở cấp thành phố, đơn vị chính tham mưu lĩnh vực này là Chi cục 

BVMT, các công chức phải kiêm nhiệm rất nhiều công tác khác nhau, từ khi tiếp 

nhận thêm việc quản lý chất thải rắn, khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, 

cũng chỉ bố trí được 01 công chức tham mưu nội dung này. 

- Kinh phí cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường chưa đáp ứng đủ 

nhu cầu thực tế, nhiều hoạt động then chốt như tuyên truyền bảo vệ môi trường 

chưa được bố trí đủ để đa dạng, phong phú các hoạt động tuyên truyền, nhất là 

các kinh phí để phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể bị cắt giảm 

nhiều rất khó khăn để tổ chức các hoạt động; một số mục kinh phí dự toán cho 

hoạt động tuyên truyền sau khi được thẩm tra bị cắt giảm thấp hơn giá thực tế.  

II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, một số nhiệm vụ trọng 

tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm: 

- Hướng dẫn các quận huyện xây dựng bộ tiêu chí đấu thầu thu gom và 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn. 

- Rà soát đề nghị các quận, huyện xây dựng các trạm trung chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt và hướng dẫn tiêu chuẩn các trạm trung chuyển, tuyến, điểm,... 

thu gom rác tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

- Tham mưu xây dựng phương án xử lý triệt để các vấn đề môi trường ở các 

Bãi chôn lấp rác tại Khu xử lý rác quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, và huyện Cờ Đỏ. 

- Đẩy nhanh tiến độ 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; Dự án Xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên 

và môi trường thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến 2030. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

- Kiến nghị Lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ 

môi trường của thành phố. Hội đồng nhân dân phát huy mạnh mẽ vai trò giám 

sát, kiến nghị về các vấn đề môi trường của địa phương để các cơ quan chức 

năng kịp thời phát hiện, xử lý và chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác 

quản lý nhà nước cũng như kiểm soát, ngăn ngừa kịp thời các sự cố môi trường. 

- Đối với kinh phí để xử lý triệt để bãi rác ở Cờ Đỏ, Ô Môn, Thốt Nốt, đề 

nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quan tâm nghiên cứu, có phương án 

bố trí kinh phí để thực hiện.  

- Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm phân bổ thêm nguồn vốn kinh phí 

sự nghiệp môi trường thành phố cho các hoạt động về môi trường từ cấp thành 

phố đến xã phường, vì chỉ tiêu tỷ lệ chi ngân sách sự nghiệp môi trường là một 
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trong những chi tiêu để đánh giá xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của địa 

phương.  

- Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cần 

có sự liên kết chặt chẽ. Để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, đề nghị các 

cấp tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên 

và Môi trường các đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giao thông vận tải, Cảnh sát môi trường, Ban quản lý các khu chế xuất và 

công nghiệp; phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, 

đoàn thể trong tuyên truyền bảo vệ môi trường…cũng như lồng ghép, tích hợp 

vấn đề bảo vệ môi trường trong kế hoạch, chương trình của các ngành, lĩnh vực. 

- Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống như: đánh giá hiện trạng 

và đề xuất kế hoạch nâng cao tỷ lệ cây xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu; 

thực hiện hiệu quả quy hoạch cây xanh thành phố Cần Thơ; các chương trình dự 

án theo hướng kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh, 

nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trưởng, giảm sử dụng nhiên 

liệu hóa thạch; chương trình, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; đẩy mạnh các hình thức du lịch sinh thái; khuyến khích phát triển mô hình 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với quy hoạch vành đai 

xanh; chương trình giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông, xây dựng...  

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố. Sở Tài 

nguyên và Môi trường kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND TP (để b/c); 

- UBND TP Cần Thơ (để b/c); 

- BGĐ Sở TN và MT; 

- Lưu: VT, CCBVMT.Đẳng 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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