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Căn cứ Công văn số 3468/UBND-TH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

6 HĐND thành phố. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố như sau: 

1. Cử tri huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ đề nghị 

Ngành chức năng thành phố phân cấp tăng thẩm quyền hoặc chỉ đạo chính 

quyền điạ phương, nhất là cấp cơ sở tăng cường, thường xuyên kiểm tra các địa 

điểm kinh doanh vật tư nông nghiệp, nhằm hạn chế tình trạng kinh doanh sản 

phẩm kém chất lượng gây thiệt hại cho bà con nông dân. 

- Theo Khoản 2, Điều 18, Luật Xử lý vi phạm hành chính (hiện hành): đã 

phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra. 

- Trong 09 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đã thành lập và triển khai 10 đoàn 

thanh tra theo kế hoạch. 

+ Tổng số cuộc thanh tra thực hiện: 07 đoàn đã kết thúc, còn 03 đoàn đang 

triển khai thực hiện, tăng so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 triển khai 

03 đoàn). Tổng số cơ sở được thanh tra là 546 cơ sở (57 tổ chức, 477 cá nhân) và 

1.089 lượt kiểm tra  thường xuyên về vận chuyển động vật, sản phẩm giết mổ của 

Chi cục Chăn nuôi và thú y, 13 lượt kiểm tra khai thác thủy sản của Chi cục Thủy 

sản, tăng so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ chỉ kiểm tra 138 cơ sở).  

+ Công tác xử phạt vi phạm hành chính: Thanh tra chuyên ngành nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành 134 quyết định (55 tổ chức, 79 cá nhân) xử phạt vi 

phạm hành chính, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là: 816.643.000 đồng 

và 156 trường hợp bị xử phạt lĩnh vực kiểm dịch thú y, giết mỗ động vật của Chi 

cục Chăn nuôi và thú y với số tiền 225.163.500 đồng.  

+ Công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa: Thanh tra 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã lấy 37 mẫu thuốc BVTV, 55 mẫu 

phân bón kiểm tra chất lượng; 18 mẫu thuốc thú y, 05 mẫu thức ăn thủy sản, 15 
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mẫu thức ăn chăn nuôi, 02 mẫu xử lý môi trường tại các cửa hàng, công ty và 50 

mẫu thịt (heo, gà) tại các chợ để kiểm tra chất lượng. 

- Ngành Nông nghiệp kết hợp địa phương khuyến cáo bà con nông dân khi 

mua sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lựa chọn cơ sở buôn bán có uy tính, 

có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. 

- Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật tư 

nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đi vào nề nếp, Ngành Nông nghiệp đã 

cử công chức, viên chức đơn vị phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường 

công tác thanh tra. 

2. Cử tri các quận, huyện tiếp tục phản ánh giá vật tư nông nghiệp tăng 

cao, việc tiêu thụ háng hóa nông sản gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Ngành chức 

năng có biện pháp hỗ trợ, tổ chức quy hoạch sản xuất phù hợp để việc sản xuất 

nông sản có lợi nhuận và đảm bảo ổn định đời sống của người dân. 

Trong thời gian qua Ngành Nông nghiệp đã và đang thực hiện nhiều giải 

pháp kỹ thuật hướng dẫn nông dân trong quá trình canh tác như: 1 phải 5 giảm; 3 

giảm 3 tăng; VietGAP, sản xuất theo hướng hữu cơ,... nhằm giảm chi phí sản xuất, 

tăng lợi nhuận. 

Tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nguyên liệu – chế biến – tiêu thụ. 

Mở rộng và khuyến khích các hình thức nuôi “Gia công”; “liên kết”, “nuôi theo 

hợp đồng”. Với mục tiêu tất cả các hộ nuôi cá tra trên địa bàn được bao tiêu sản 

phẩm; các đối tượng nuôi thủy sản khác xây dựng chuỗi liên kết với các siêu thị 

(Mega Market, GO!, SaiGon Co.op) và hệ thống cửa hàng bán lẻ nhằm ổn định đầu 

ra cho sản phẩm thủy sản. 

Ngoài ra, Ngành Nông nghiệp còn vận động người dân tham gia Hội nghị 

kết nối cung cầu, Phiên chợ nông sản ATTP, các Chương trình Hội chợ triển lãm, 

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam ở các tỉnh thành trong cả nước nhằm giới 

thiệu các sản phẩm thủy sản sạch, sản phẩm đặc sản, sản phẩm thủy sản chất lượng 

cao đến người tiêu dùng trong cả nước. Khuyến khích các cơ sở sản xuất tham gia 

Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn” nhằm cung ứng sản phẩm thủy sản ATTP cho thị 

trường thành phố Hồ Chí Minh. 

Tổ chức lại các hộ nuôi thủy sản theo hình thức liên kết như: Tổ hợp tác, 

Hợp tác xã,... Tiếp tục tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ thành lập hợp tác 

xã nông nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã nâng cao năng lực quản lý, liên kết sản xuất và 

vận hành ngày càng hiệu quả hơn. Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, 

hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. 

Xây dựng chương trình bình ổn giá đối với các sản phẩm thủy sản, xây dựng 

mức giá sàn chung và có chính sách trợ giá nhằm phát triển nghề nuôi thủy sản 

theo hướng ổn định, bền vững thông qua kênh thương mại điện tử. 

Thành phố Cần Thơ đang rà soát, tích hợp quy hoạch Ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn vào quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
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năm 2050 nhằm quy hoạch sản xuất phù hợp để việc sản xuất nông sản có lợi 

nhuận và đảm bảo ổn định đời sống của người dân. 

3. Cử tri quận Ô Môn phản ánh tình trạng hệ thống nước do Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư tại khu vực: Bình Phước, 

Thới Ngươn A, Thới Trinh, Thới Lợi, phường Phước Thới thường xuyên bị cúp, 

áp lực nước sử dụng yếu, chất lượng nước chưa đảm bảo. Đề nghị Ngành chức 

năng xem xét thực hiện nâng cấp, mở rộng hệ thống, đồng thời có kế hoạch kết 

nối với hệ thống cung cấp nước của Công ty Cổ phần cấp nước Trà Nóc, nhằm 

đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của Nhân dân. 

 Ngày 23 tháng 8 năm 2022, tại UBND quận Ô Môn, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân quận Ô Môn cùng chủ trì, 

họp cùng Lãnh đạo phòng Kinh tế quận, phòng Quản lý đô thị quận, Chủ tịch 

UBND các phường thuộc quận Ô Môn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn để giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri về vấn đề nước 

sạch trên địa bàn quận Ô Môn đã làm rõ: 

 Trong năm 2021, 8 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn đã tiến hành nâng cấp, cải tạo mạng đường ống cấp nước 

được đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Phước Thới từ những năm 1999 có 

đường kính ống phân phối nhỏ, thành ống phân phối cấp nước đường kính quy 

mô lớn với tổng chiều dài nâng cấp, cải tạo thay ống cấp nước mới trên địa bàn 

các khu vực Thới Lợi, Thới Trinh, Thới Ngươn A phường Phước Thới là 

15.000m ống PVC D220mm-D90mm. Sau khi cải tạo, nâng cấp tuyến ống cấp 

nước đường kính lớn xong, đưa vào khai thác cấp nước, Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường nông thôn chủ động xác minh, kiểm tra tại tại nhà các hộ 

dân đang sử dụng nước các khu vực Thới Trinh, Thới Lợi, Thới Ngươn A 

phường Phước Thới ghi nhận các ý kiến của bà con (các ngày 14/8/2022 và 

22/8/2022) như sau: Chất lượng nước trong, theo ý kiến của khách hàng cho biết 

giờ cao điểm nước sử dụng bình thường, áp lực, chất lượng nước đảm bảo sử 

dụng...(đính kèm biên bản kiểm tra thực tế hiện trường). 

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân 

dân quận Ô Môn thống nhất thường xuyên chỉ đạo các đơn vị có liên quan kịp thời 

bám sát địa bàn, khi nhận được thông tin phản ánh thì báo ngay về cho đơn vị cấp 

nước biết để chủ động xử lý phản ánh của bà con, nhằm kịp thời giải quyết ngay ý 

kiến, kiến nghị của nhân dân, ổn định địa bàn, nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu 

cầu sử dụng nước của nhân dân. Đồng thời, Lãnh đạo UBND các phường cũng 

kiến nghị UBND quận Ô Môn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quan tâm đầu tư, tiếp tục mở rộng 

mạng đường ống cấp nước cho nhiều khu vực trên địa bàn các phường thuộc quận 

Ô Môn hiện chưa có nước sạch sử dụng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chỉ đạo Trung tâm Nước sạch đang phối hợp cùng chính quyền địa phương để khảo 

sát, lên kế hoạch đầu tư, mở rộng trong thời gian tới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu 

sử dụng nước của nhân dân.  
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4. Cử tri huyện Thới Lai đề nghị lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho 

một số hộ dân ở xã Trường Xuân để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của một số hộ 

dân nơi đây gồm: Tuyến kênh 1.300 có chiều dài khoảng 700 m; Đoạn từ Cầu 

KH8 đến giáp ranh tỉnh Hậu Giang có chiều dài khoảng 500 m, có 30 hộ dân. 

Tuyến kênh 1.300 thuộc xã Trường Xuân huyện Thới Lai đã được Hội đồng 

nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 

ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, Nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án nhóm B, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3078/QĐ-

UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê 

duyệt dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai. 

Các tuyến này sẽ được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

triển khai tổ chức thi công và dự kiến hoàn thành cuối năm 2022 nhằm phục vụ 

cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu kiến nghị của cử tri. 

5. Cử tri quận Bình Thủy phản ánh vấn đề cung cấp nước sạch ở Cồn 

Sơn hiện chưa đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân. Đề nghị Ngành 

chức năng thành phố quan tâm đầu tư. 

Cồn Sơn thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, tại khu vực này 

không có hệ thống cấp nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn cung cấp, đồng thời theo phân vùng phục vụ cấp nước thì Trung tâm Nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn không được giao trách nhiệm cung cấp nước 

sạch cho khu vực Cồn Sơn. 

6. Cử tri quận Ô Môn, huyện Phong Điền phản ánh tuyến đê bao Ô Môn 

– Xà No được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2000 đến nay, đã góp phần tạo 

thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay nhiều 

đoạn xuống cấp, sụp lún, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông 

qua khu vực này, đề nghị Ngành chức năng có giải pháp khắc phục nhằm đảm 

bảo an toàn cho Nhân dân. 

Tuyến đê bao Tắc Ông Thục (có chiều dài trên 18km) thuộc Tiểu dự án Ô 

Môn - Xà No do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; thành 

phố Cần Thơ đã tiếp nhận giai đoạn 1: từ năm 2008 – 2010. Chi cục Thủy lợi thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý, khai thác, vận hành hệ 

thống Thủy lợi Ô Môn – Xà No. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi hàng năm, 

từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế phối hợp với địa phương (quận Ô Môn và huyện 

Phong Điền) tổ chức rà soát, lên kế hoạch để thực hiện sửa chữa, nâng cấp, duy tu 

bảo dưỡng các hạng mục thuộc hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà No (trong đó có thực 

hiện sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao Tắc Ông Thục tại các vị trí bức xúc nhất theo 

thứ tự ưu tiên), cụ thể: 

- Năm 2021: thực hiện sửa chữa đê bao Tắc Ông Thục đoạn từ công KH9 

đến 3 đê bao xã Nhơn Ái: chiều dài: 220m; kinh phí 490 triệu đồng. 

- Năm 2022: 
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+ Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao Tắc Ông Thục, ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn 

Ái, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Ô Môn – Xà No (Điểm đầu tại cầu Tây 

Đô, dài 305m); kinh phí 995 triệu đồng. 

+ Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao Tắc Ông Thục, ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn 

Ái, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Ô Môn – Xà No (Điểm đầu tại UBND xã 

Nhơn Ái, dài 383m);  kinh phí 1.026 triệu đồng. 

+ Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao Tắc Ông Thục, ấp Nhơn Bình, xã Nhơn 

Ái, huyện Phong Điền thuộc Tiểu dự án Ô Môn – Xà No (Điểm đầu tại nhà số 215 

ấp Nhơn Bình, dài 420m);  kinh phí 913 triệu đồng. 

- Năm 2023 đã rà soát, lên kế hoạch tiếp tục thực hiện sửa chữa, nâng cấp, 

duy tu bảo dưỡng các hạng mục thuộc hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà No. Sau khi 

được bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2023; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tiếp tục tham mưu thực hiện đầu tư (theo thứ tự 

ưu tiên) sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao Tắc Ông Thục đảm bảo an toàn cho người 

dân khi tham gia giao thông trên tuyến. 

7. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh tuyến sông Bắc Cái Sắn (khu vực 

Vĩnh Lân và Vĩnh Thành) sạt lở nghiêm trọng, đề nghị Ngành chức năng xem 

xét, sớm đầu tư xây dựng bờ kè tại khu vực này. 

- Tuyến kênh Cái Sắn (bờ Bắc kênh Cái Sắn) thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh, 

huyện Vĩnh Thạnh (đặc biệt là đoạn từ giáp ranh tỉnh An Giang đến kênh Bờ Ao 

dài khoảng 2.000m) tình hình sạt lở đã và đang diễn ra khá phức tạp (ngày 03 tháng 

7 năm 2022 trên tuyến này xảy ra sạt lở với chiều dài 40m, sạt lở lấn sâu vào bờ 

08m, sạt lở làm sạt hoàn toàn bờ kèm tạm của dân tự làm và đọan đường giao 

thông nông thôn (mặt đường bằng BTCT rộng 2,5m, dài 40m), theo báo cáo của 

địa phương, hiện nay chiều dài đoạn sạt lở đã mở rộng và kéo dài lên 70m, gây chia 

cắt giao thông trên tuyến). 

- Ngày 05 tháng 8 năm 2022, Thường trực Ban Chỉ huy PTDS-

PCTT&TKCN thành phố có Tờ trình số 22/TTr-PTDS-PCTT&TKCN về việc ban 

hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Công trình: kè chống sạt lở khẩn cấp 

kênh Cái Sắn (bờ Bắc kênh Cái Sắn) thuộc địa bàn ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, 

huyện Vĩnh Thạnh (Quy mô dự kiến: chiều dài 70m; công trình thủy lợi cấp IV; 

Kết cấu kè: kè kiên cố (kết cấu dạng bản sàn kết hợp cừ dự ứng lực), kết hợp thảm 

đá gia cố mái). 

- Ngày 15 tháng 8 năm 2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 

2860/QĐ-UBND về việc Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Công trình: Kè chống 

sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (bờ Bắc kênh Cái Sắn) thuộc địa bàn ấp Vĩnh Lân, xã 

Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 

- Hiện nay Chi cục Thủy lợi (đơn vị được giao quản lý, thực hiện xây dựng 

công trình theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp) đang hoàn thiện thủ tục triển 

khai, dự kiến sẽ thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 12 năm 2022. 
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nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố để biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC.PTT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Tấn Nhơn 
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