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BÁO CÁO 

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2018  

và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 6769/BTNMT-VP ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị tổng kết công tác năm 2018 của 

ngành tài nguyên và môi trường, 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả công tác 

quản lý tài nguyên và môi trường năm 2018 như sau: 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung 

1.1. Kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tài 

nguyên và môi trường của địa phương:  

Công tác thể chế hóa các chính sách, pháp luật của nhà nước luôn được quan 

tâm thực hiện, tạo thành hành lang pháp lý để tăng cường hiệu lực và hiệu quả 

quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần ổn định kinh tế - xã hội 

tại địa phương
1
. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật mới 

được ban hành đã được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng 

thuận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường sự giám sát trong nhân 

dân. 

1.2. Công tác cải cách hành chính 

Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 

2018 của thành phố “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 

nhân dân” gắn với chủ đề cải cách hành chính của Sở “Nụ cười công sở, nâng cao 

chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”. Quan tâm giải quyết thủ tục hành 

chính cho tổ chức, cá nhân, tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn trong năm 2018 đạt trên 95% 

tổng số hồ sơ tiếp nhận. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hình thức công khai để 

người dân và doanh nghiệp nắm được thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

                                            
1
 Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/3/2018 triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, 

tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Kế hoạch số 84/KH-UBND 

ngày 09/5/2018 thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát 

triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Quyết định số 1573/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2018 ban hành quy chế phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ 

chức lấy ý kiến UBND quận, huyện, sở, ban ngành dự thảo Quyết định quy định diện tích tối thiểu được 

phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố (trên cơ sở hợp nhất Quyết định số 

19/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 

năm 2017); Quy chế quản lý đất công; sửa đổi, bổ sung khung giá các loại đất kỳ 5 năm (2015-2019); sửa 

đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố; quy chế phối hợp trong 

công tác giải phóng mặt bằng; quy chế phân công quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. 
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đất và khung giá đất; công bố Bảng giá đất hàng năm; công khai mức giá đền bù, 

số hộ, diện tích đất, loại đất bị thu hồi, tài sản, cây trồng cùng với mức giá đền bù.  

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố trong việc tổ chức tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp: Công bố công khai số điện 

thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị để tiếp nhận các góp ý về 

quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với những 

việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của công chức, viên chức.  

- Tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện TTHC: Tổ chức tiếp nhân dân, doanh nghiệp định kỳ vào 

thứ hai hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC. Áp 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 62 TTHC, tập trung 05 nhóm 

TTHC bắt buộc
2
. Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, quảng bá sử dụng dịch 

vụ công mức 3, 4 cho tổ chức, cá nhân nắm thông tin và dễ thực hiện. 

1.3. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý tài nguyên và môi 

trường  

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tập trung 

quán triệt công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ 

trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống 

tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội 

nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH 

Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung 

đẩy mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, 

nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập. Quản lý và sử dụng biên chế hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và vị trí việc làm được phê duyệt. 

Chỉ đạo xây dựng phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị hành 

chính và sự nghiệp đến năm 2020. Tập trung lập thủ tục bàn giao Chi nhánh Trung 

tâm Phát triển quỹ đất về UBND các quận, huyện quản lý theo chủ trương Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở luôn 

bám sát nhu cầu thực tiễn của cơ quan, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cũng chú trọng xây dựng 

nguồn quy hoạch lâu dài, trong đó quan tâm đến quy hoạch theo độ tuổi, theo chức 

danh và chuẩn hóa trình độ công chức, viên chức
3
.  

                                            
2
 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; Tặng, thừa kế, thế chấp, giao 

đất, cho thuê đất; Cấp phép khoáng sản; Cấp phép khai thác tài nguyên nước 
3
 Trong năm 2018, đã cử hơn 80 lượt CCVC tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỷ năng nghiệp vụ; thực hiện 

chính sách khuyến khích hỗ trợ sau đào tạo cao học 01 trường hợp. 
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1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  

- Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường được tiếp tục tăng 

cường. Trong năm 2018, Sở đã tổ chức thực hiện 03 cuộc thanh tra hành chính và 

20 cuộc thanh tra chuyên ngành về đất đai, công tác bảo vệ môi trường, khoáng sản 

và tài nguyên nước đối 44 doanh nghiệp, cơ sở. Đồng thời, thực hiện 05 cuộc kiểm 

tra việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản 

lý sử dụng đất đai đối với 05 đơn vị quận/huyện và 10 đơn vị cấp xã, phường, thị 

trấn của quận/huyện trên địa bàn thành phố. Qua thanh tra, phát hiện và xử phạt vi 

phạm hành chính đối với 09 trường hợp, với số tiền trên 1, 071 tỷ đồng (trong đó 

có 01 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố, 08 trường hợp 

thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở), đã nộp ngân sách Nhà nước. 

Ngoài ra, Sở đã thẩm tra và tham mưu cho UBND thành phố xử phạt vi phạm 

hành chính về lĩnh vực môi trường đối với 02 trường hợp, với số tiền 174.000.000 

đồng (hồ sơ do Công an quận Bình Thủy chuyển đến). Tuy nhiên, do có 01 trường 

hợp có khó khăn đặc biệt về kinh tế nên được xét miễn toàn bộ số tiền phạt, trường 

hợp còn lại đã nộp phạt vào ngân sách nhà nước.  

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại: đã tiếp 14 lượt công dân đến khiếu 

nại, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận và xử lý 74 đơn thư (kết quả: hướng dẫn, 

chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 32 đơn; xếp lưu 42 đơn). Thẩm tra, 

xác minh, báo cáo 38/39 vụ việc khiếu nại do UBND thành phố giao. Tham dự các 

phiên tòa khởi kiện quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố. 

2. Các lĩnh vực quản lý chuyên ngành về tài nguyên và môi trường 

2.1. Lĩnh vực quản lý đất đai 

- Kết quả lập, điều chỉnh, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Hoàn thành Điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 

- 2020) của thành phố Cần Thơ, đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-CP 

ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Sở đã tham mưu UBND 

thành phố phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 

thành phố cho Ủy ban nhân dân 09 quận, huyện làm cơ sở lập điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm 

theo đúng quy định. 

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019 của cấp huyện để kịp thời trình Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt vào cuối năm 2018 theo quy định.  

Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn quận, 

huyện: Trên cơ sở kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã hoàn thành công tác thẩm định, thông qua Hội đồng thẩm định và 

trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

của cấp huyện theo quy định.  

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng 

đất luôn được chỉ đạo thực hiện kịp thời, theo đúng thẩm quyền, đảm bảo trình tự, 

thủ tục theo quy định pháp luật và phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 
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được phê duyệt
4
. Chỉ đạo kiểm tra các tổ chức giao đất, cho thuê đất, lập danh sách 

các trường hợp chậm triển khai, sử dụng không đúng mục đích, cho thuê lại, chưa 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nợ tiền thuê đất), đối chiếu với ngành thuế để tham 

mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét. 

Bên cạnh đó, để có cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân 

quận, huyện tiến hành rà soát, tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất và 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2019 với tổng số 80 dự 

án, với tổng diện tích các dự án: 341,58 ha (có 32 dự án chuyển tiếp với diện tích 

253,91ha), trong đó sử dụng đất trồng lúa với diện tích 115,07ha. 

- Công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liện quản lý đất đai 

+ Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn thành phố đã 

đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy cho 48/85 đơn vị hành chính cấp xã, diện 

tích 62.257 ha/143.896,3 ha với tỷ lệ 43,26% diện tích tự nhiên. Hệ thống bản đồ 

địa chính được lập bằng công nghệ số, có độ chính xác cao và chi tiết đến từng 

thửa đất đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, một số địa bàn đo 

đạc đã lâu đến nay biến động rất nhiều nhưng chưa được đo đạc chỉnh lý và biên 

tập lại bản đồ địa chính. 

+ Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ 

sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Cần Thơ, đặt nền móng 

cho xây dựng mô hình quản lý đất đai hiện đại thống nhất từ Trung ương đến địa 

phương. Theo đó, thành phố đã triển khai hoàn thành 02 dự án xây dựng hệ thống 

hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh và dự án Xây 

dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Ô Môn. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai 

02 dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện 

Thới Lai và quận Thốt Nốt, góp phần đưa công tác chỉnh lý biến động đất đai và 

cập nhật hồ sơ địa chính 3 cấp được chặt chẽ, đồng bộ. 

+ Công tác cấp giấy lần đầu theo Chỉ thị 1474/CT-TTg: toàn thành phố đã 

cấp được với diện tích 137.745,49 ha/138.014,27 ha diện tích phải cấp, đạt tỷ lệ 

99,81%. Đặc biệt chú trọng đến việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, đến nay đã cấp đạt tỷ lệ 95%, tạo điều kiện cho cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng ổn định hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 

- Kết quả thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức 

được nhà nước giao đất, cho thuê đất, trong đó làm rõ số lượng, diện tích đất của 

các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ 

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện 

Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 

                                            
4 

Thực hiện thu hồi dự án quy hoạch đất 03 dự án, diện tích 211,3 ha; thu hồi đất của 36 tổ chức với diện 

tích 84,05 ha; giao đất cho 68 tổ chức với diện tích 150,23 ha; cho 44 tổ chức thuê đất với diện tích 94,12 

ha; cho 6 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3,27 ha, làm cơ sở thu tiền sử dụng đất của 

các tổ chức, cá nhân. Quá trình thực hiện có kiểm tra thực tế tình hình sử dụng đất nhằm kịp thời phát 

hiện các tổ chức sử dụng đất kém hiệu quả, không đúng mục đích, tránh lãng phí. 
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2020 và UBND thành phố đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án trong năm 

2018 về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 

28/11/2018). Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tách thửa, phân lô, khu dân cư tự phát, 

chuyển mục đích trái phép trên địa bàn thành phố, trọng điểm là Bình Thủy, Ninh 

Kiều, Cái Răng.  

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tài chính đất đai, nguồn thu từ 

đất 

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng bảng giá đất ngày càng 

được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để địa phương thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành chủ trương quy hoạch của Nhà 

nước, từ đó tạo sự đồng thuận của người bị thu hồi đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ 

giải phóng mặt bằng các dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
5
. Tập trung thực 

hiện Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021 đối với Khu đô thị Võ Văn Kiệt 

- diện tích 35ha. Qua đó đã kịp thời đề xuất các chủ trương, chính sách góp phần 

tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

trên địa bàn thành phố (Đường tỉnh 922; dự án Khu Đô thị mới Võ Văn Kiệt đoạn 

từ Rạch Sao đến Rạch Mương Khai; dự án sân Gofl 18 lỗ và Khu Biệt thự tại Cồn 

Ấu, Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô 

thị (Đường và cầu Trần Hoàng Na, Đường nối CMT8 (QL91) - Đường tỉnh 918,…  

Tổ chức bán đấu giá 04 lô nền biệt thự Khu nhà vườn Cồn Khương (quỹ đất 

thu hồi 5%): diện tích 4.495m
2
, nộp ngân sách Nhà nước 26,7 tỷ đồng. Tiếp tục 

kiểm tra, đôn đốc chủ dự án khu dân cư, khu tái định cư hoàn thành cơ sở hạ tầng 

để bàn giao 5%-10% quỹ đất; thường xuyên rà soát, kiểm tra quỹ đất công trên địa 

bàn thành phố, lũy kế thu hồi và quản lý 10% (5%) quỹ đất đến nay là 20 dự án, 

diện tích 11,01ha, tương ứng số lượng nền là 702 lô nền. Bên cạnh đó, kịp thời 

chuyển thông tin cho ngành Thuế 16.388,7 ha, ước thu ngân sách 312,25 tỷ đồng. 

- Khó khăn, vướng mắc và vấn đề nổi cộm trong quản lý, sử dụng đất, thi 

hành Luật Đất đai 

+ Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng còn một số hạn 

chế nhất định do quy hoạch các ngành thường không thực hiện đồng bộ, vì vậy gặp 

nhiều khó khăn trong dự báo chính xác về nhu cầu sử dụng đất cũng như về định 

hướng phát triển và về nguồn vốn đầu tư, dẫn đến việc bố trí sử dụng đất có nhiều 

thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nên phải 

thường xuyên cập nhật điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện quy hoạch các 

cấp, do đó tốn nhiều thời gian và kinh phí, trong khi quy hoạch đã được phê duyệt 

nhưng thực hiện chưa hết. 

+ Việc lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

cấp huyện còn chậm so với quy định do còn bất cập nội dung như sau: Theo thực 

tế thì kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện cuối năm mới phân bổ vốn đầu tư 

cho các công trình, dự án và phát triển kinh tế - xã hội năm sau, do đó các công 

trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện không thể đảm bảo việc ghi vốn trong quý III hàng năm (theo điểm 

a khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). 
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 Trong năm đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 124 hồ sơ; định giá đất 

cụ thể 97 công trình, dự án.  
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Đồng thời, các công trình, dự án sử dụng các nguồn vốn khác nếu chốt thời hạn là 

quý III hàng năm thì những công trình dự án cấp bách được cấp có thẩm quyền cấp 

phép chủ trương đầu tư sau quý III sẽ không được đưa vào kế hoạch sử dụng đất và 

không được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm sau. 

Điều này gây khó khăn trong việc tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất và 

lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. 

+ Về kinh phí cho công tác quy hoạch: Thời gian qua, kinh phí thực hiện 

công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực 

hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

27/8/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân 

cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Thông 

tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện 

lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư liên tịch số 

04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 hướng dẫn lập dự toán đo đạc bản 

đồ và quản lý đất đai. Tuy nhiên, các chính sách này được quy định trên cơ sở pháp 

luật đất đai năm 2003, do đó đến nay có một số nội dung không còn phù hợp theo 

quy định của Luật Đất đai năm 2013 nên gây khó khăn trong quá trình áp dụng 

thực hiện tại địa phương.  

Bên cạnh đó, quy định pháp luật hiện hành chưa quy định cơ chế tài chính 

trong quản lý, sử dụng kinh phí thẩm định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, do đó cơ quan chuyên môn chưa có cơ sở sử dụng kinh phí này 

để phục vụ công tác thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Đề xuất, kiến nghị: để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị một số nội 

dung sau: 

+ Kiến nghị Chính phủ xem xét, có chính sách hỗ trợ kinh phí để địa phương 

thực hiện hoàn thành công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp mới, 

cấp đổi Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Cần Thơ, 

góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. 

+ Để phục vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiến nghị Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành bổ sung quy chuẩn định mức cụ thể đối với 

một số mục đích sử dụng đất như: Đất tôn giáo, đất trụ sở cơ quan, đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp… để địa phương có cơ sở thống nhất thực hiện việc 

thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho các tổ chức xin giao đất, thuê đất và chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai; Điều 14, 

Điều 69 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 7 của Thông tư 

số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Tài chính xây dựng 

thông tư liên tịch mới quy định phân cấp nhiệm vụ chi và hướng dẫn lập dự toán, 

quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cho phù hợp quy định pháp luật đất đai hiện hành. Trong đó, bổ sung quy 

định cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

để địa phương có cơ sở thực hiện theo quy định. 

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước 
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- Công tác quản lý cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả 

nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trong 

năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành 

phố cấp: 06 Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt và gia hạn 01 Giấy phép; 75 

Giấy phép khai thác sử dụng, nước dưới đất; 25 Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước và gia hạn 09 Giấy phép. 

Nhìn chung, nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ được 

quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước 

của nhân dân, doanh nghiệp ngày càng nâng cao; nơi nào đảm bảo đủ lượng nước 

máy thì được vận động hạn chế sử dụng khai thác nước dưới đất. 

- Kết quả xác định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn: 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đang rà soát và xin ý kiến Cục 

Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn các doanh 

nghiệp hoàn thiện các bản kê khai trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt theo quy định.     

- Tình hình lập, phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch tài 

nguyên nước; việc khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất: Dự án quy hoạch tài nguyên nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến 2040 đã tạm dừng, theo đó dự án quy hoạch tài nguyên nước sẽ được xem 

xét tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ theo 

Luật Quy hoạch. Việc khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, sử 

dụng nước dưới đất và vùng phải đăng ký khai thác nước đất được thực hiện cùng 

với công tác lập quy hoạch tài nguyên nước.  

- Những khó khăn, vướng mắc: 

Việc triển khai lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo Nghị định 

43/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ còn vướng mắc do chưa 

có quy định trình tự lập đề cương dự toán chi tiết, chưa quy định hướng dẫn kỹ 

thuật để thực hiện cắm mốc, chưa ban hành định mức đơn giá cho việc lập công bố 

hành lang bảo vệ nguồn nước.      

Việc xác định hệ số chất lượng nguồn nước khai thác K1 chưa có sự thống 

nhất thực hiện, đồng thời chưa có quy định thực hiện đối với trường hợp bổ sung 

tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước kể từ ngày 1/9/2017 đến ngày được 

cấp giấy phép mới.  

Chưa có quy định biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện nội dung giấy phép 

khai thác nước mặt, nước dưới đất và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hàng 

năm của các chủ giấy phép; chưa quy định mẫu Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ 

vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định của Thông tư 24/2016/TT-

BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt. 

- Đề xuất, kiến nghị:  Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

địa phương thực hiện các nội dung sau: 

+ Hướng dẫn thi hành Điều 20 Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 

năm 2015 của Chính phủ. 
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+ Hướng dẫn xác định hệ số chất lượng nguồn nước khai thác K1 để đảm 

bảo thống nhất áp dụng trên toàn quốc, đồng thời quy định thực hiện đối với 

trường hợp bổ sung tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước kể từ ngày 

1/9/2017 đến ngày được cấp giấy phép mới. 

+ Quy định mẫu Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép hàng năm của chủ 

giấy phép; ban hành mẫu thống nhất Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước.  

2.3. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản 

Công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản được thực hiện đúng theo 

quy định pháp luật và đúng theo Quy hoạch đã được UBND thành phố Cần Thơ 

phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018. Hiện nay, 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 02 giấy phép khai thác khoáng sản cát trên lòng 

sông Hậu còn hiệu lực. 

Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo đúng dự án quy 

hoạch tài nguyên khoáng sản thành phố Cần Thơ được phê duyệt. Đồng thời tiến 

hành thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ theo đúng quy định của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản.  

- Kết quả tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chuẩn bị cho 

công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản:  

Công tác tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiện 

đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành 02 quyết định thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản đối với 02 giấy phép khai thác đã cấp, với tổng số tiền 

5.991.324.570 đồng. Hiện nay các tổ chức, cá nhân đã nộp đầy đủ tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản trước khi đi vào khai thác.  

Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện đúng theo nội 

dung, trình tự của quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản 

thành phố Cần Thơ đến 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ phê duyệt tại quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 

2018. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khắc phục vi phạm trong lĩnh vực địa 

chất khoáng sản:  

Công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khoáng sản được thực hiện kịp 

thời, trong năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành 01 cuộc thanh tra 

định kỳ, đồng thời thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường, cảnh 

sát giao thông đường thủy, công an địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất, giám 

sát chặt chẽ các trường hợp khai thác cát trên địa bàn, qua đó không phát hiện các 

tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng 

sản.      

- Tình hình thực hiện chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các 

cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc quản lý hoạt động khai 
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thác khoáng sản tại địa phương. Theo đó, khoáng sản cát chưa khai thác nằm trên 

tuyến sông Hậu thuộc địa bàn các địa phương nơi có mỏ cát phải được giám sát 

chặt chẽ và cung cấp thông tin kịp thời để Công an thành phố chủ trì thực hiện các 

biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm theo quy 

định. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ thông báo công khai về 

tình hình cấp phép khai thác cát, số lượng phương tiện được phép khai thác cát trên 

địa bàn thành phố, đồng thời lồng ghép trách nhiệm của cơ quan chức năng, địa 

phương có liên quan trong việc quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định 

giúp các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan thực hiện tốt trách nhiệm 

trong việc giám sát, phối hợp kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi khai thác cát trái 

phép, không phép tại các khu vực mỏ chưa được cấp phép khai thác. 

- Khó khăn, vướng mắc:  

+ Điều 36 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước và khoáng sản chưa có quy định hướng dẫn về cách tính để xử phạt 

đối với các hành vi khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã khai thác vượt ra 

ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt đối với khai thác cát san 

lấp trên sông): đến dưới 10% hoặc đến dưới 0,1 ha; từ 10% đến dưới 50% hoặc 

vượt từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha, từ 50% đến dưới 100% hoặc vượt từ 0,5 ha đến 

dưới 01 ha và từ 100% trở lên hoặc vượt từ 01 ha trở lên. 

+ Khoản 4, điều 44 Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt 

bổ sung: “tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi 

phạm quy định tại điểm g, h khoản 1”, chưa thống nhất trong cùng một hành vi vi 

phạm và chưa đủ tín răn đe. Theo đó, tịch thu phương tiện khai thác khoáng sản 

khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 50 m3 trở lên; khối lượng khoáng sản đã 

khai thác dưới 50 m3 thì không tịch thu phương tiện khai thác. Như vậy, chưa thể 

hiện tính răn đe đối với hành vi vi phạm này và đối tượng chấp nhận đóng phạt để 

thực hiện hành vi vi phạm.  

+ Việc khai thác khoáng sản nói chung và cát san lấp trên sông nói riêng 

theo quy định phải thuê đất, thuê mặt nước để hoạt động (Điều 31, Luật Khoáng 

sản năm 2010), thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện theo hướng dẫn của các 

Bộ, ngành ở Trung ương, tuy nhiên các địa phương có địa bàn giáp ranh như: 

Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang…vẫn chưa triển khai thực hiện đồng bộ, tạo nên 

sự chênh lệch về giá cả dẫn đến sự khiếu nại của các doanh nghiệp trên địa bàn gây 

khó khăn cho công tác quản nhà nước về khoáng sản. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

+ Để tạo tính công bằng và cạnh tranh bình đẳng trong khai thác cát cho các 

doanh nghiệp được phép khai thác cát và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong 

quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên cả nước, kiến nghị Bộ Tài nguyên 

và Môi trường chỉ đạo các địa phương thực hiện thống nhất, có văn bản hướng dẫn 

cụ thể, rõ ràng (vì giá thuê đất, mặt nước là quá cao do phụ thuộc vào đơn giá đất 

chuyên dùng liền kề) cần quy định riêng về cách tính tiền thuê đất, mặt nước cho 

hoạt động khai thác cát sông. 

+ Kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 

03 tháng 4 năm 2017 để đảm bảo cơ sở pháp lý, điều kiện thiết bị kỹ thuật, tính 
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khả thi trong việc xử phạt các hành vi khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã 

khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác; thống nhất trong 

việc thực hiện xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện khai thác vi phạm, không phân 

biệt sức chứa lớn hoặc nhỏ.    

2.4. Lĩnh vực môi trường 

- Tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo về bảo vệ môi trường: 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị 

(khóa VIII) về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 41-NQ/TW (khoá IX) về bảo vệ môi 

trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết 

số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 08/NĐ-CP về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cơ quan chuyên môn về môi 

trường tiếp tục tham mưu lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành thực hiện việc 

lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong các chiến lược, kế hoạch, dự án phát 

triển, đặc biệt quan tâm việc lồng ghép các chỉ tiêu môi trường trong kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm; tổ chức thực hiện nhiều biện pháp 

phòng, chống ô nhiễm, khắc phục sự cố về môi trường. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, 

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 24/4/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-

TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp 

cấp. Đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa ô nhiễm, khắc phục các khu vực ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức 

mạnh đoàn kết toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; chấn chỉnh công tác 

thanh, kiểm tra môi trường. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, quận huyện triển khai 

tích cực thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg trên từng ngành, nghề và địa phương 

nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Chỉ thị. 

- Công tác kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường: 

Trong năm đã thực hiện kiểm soát ô nhiễm ở 44 cơ sở sản xuất kinh doanh, 

04 khu xử lý chất thải rắn; 07 bệnh viện trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm 

nghiêm trọng trên địa bàn theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Đồng thời, công tác thanh, kiểm tra 

môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh daonh cấp quận, huyện, trong khu công nghiệp 

của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp được đẩy mạnh. Kết quả kiểm soát 

ô nhiễm đã kịp thời nắm bắt thông tin tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi 

trường tại các cơ sở, nhất là tình hình khắc phục các tồn tại hạn chế của các cơ sở có 

nguy cơ gây ô nhiễm cao như các khu xử lý chất thải rắn, các cơ sở y tế. 

Tăng cường kiểm tra các hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn thu gom, xử lý và tiêu hủy các loại thuốc, 

hóa chất, thức ăn thủy sản, chăn nuôi đã hết hạn sử dụng, dụng cụ, bao bì đựng phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y hoặc các loại thuốc ngoài danh mục được 

phép lưu hành tại Việt Nam, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng hóa 

chất trong canh tác, sử dụng thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học nằm ngoài 

danh mục cho phép trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Kiểm soát tốt tình hình 
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sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giảm dần nhờ ứng dụng khoa học công 

nghệ trong sản xuất nông nghiệp.  

Nâng cao năng lực giám sát, quan trắc chất lượng môi trường không khí, 

môi trường nước, môi trường đất đảm bảo cảnh báo kịp thời các vấn đề, sự cố môi 

trường phát sinh. Thành phố tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng xả thải lớn 

trên địa bàn thành phố để có kế hoạch kiểm tra, giám sát. 

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Trọng điểm là các khu xử lý rác, 

các khu công nghiệp, các bệnh viện nhằm đôn đốc các cơ sở nhanh chóng hoàn 

thiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường.  

 - Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt đánh giá môi trường tác động môi 

trường đã được nâng cao về chiều sâu thông qua sự tham gia phản biện của các 

chuyên gia, các nhà khoa học của Trường Đại học Cần Thơ; Viện  lúa Đồng bằng 

sông Cửu Long… đồng thời, có sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đến tính 

chất của dự án. Trong năm 2018, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt 29 báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác thẩm định, xác nhận các 

thủ tục về môi trường thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp 

luật. 

- Bảo vệ môi trường trong sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, bảo vệ 

môi trường tại các làng nghề  

Quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

Tuyệt đối không buông lỏng hoạt động nhập khẩu phế liệu, ngăn chặn việc đưa 

công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu không đảm bảo yêu 

cầu về môi trường. Trong năm, không có các sự cố về nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất. 

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 04 làng nghề được công  nhận, trong đó có 

03 làng nghề thuộc tiềm năng gây ô nhiễm nhóm A, 01 làng nghề thuộc tiềm năng 

gây ô nhiễm nhóm B. Các hộ dân trong làng nghề thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo 

vệ môi trường ở các làng nghề, không có phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi 

trường ở các làng nghề. 

- Tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường: đạt tỷ lệ không dưới 1% 

ngân sách địa phương, đảm bảo chi đúng quy định pháp luật và các nhiệm vụ về 

bảo vệ môi trường thiết thực của thành phố.  

- Khó khăn, bất cập: 

+ Ý thức về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, để làm tốt công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, doanh nghiệp phải tốn 

rất nhiều chi phí để vận hành các công trình xử lý chất thải, do đó có một số doanh 

nghiệp chưa tự giác tuân thủ đúng theo các báo cáo đánh giá tác động và cam kết 

bảo vệ môi trường đã thực hiện.  

+ Các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng 

kỹ thuật theo yêu cầu, tiến độ xây dựng nhiều dự án về bảo vệ môi trường còn 

chậm, do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường từng lúc, từng nơi chưa được xử lý triệt 

để. 
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+ Thành phố chưa có cơ sở xử lý chất thải nguy hại, chủ yếu là các doanh 

nghiệp, bệnh viện tự hợp đồng với các đơn vị ngoài thành phố đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động, nhưng giá thành xử lý rất cao. 

 + Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 

về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã có hiệu lực thi hành, tuy nhiên Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư hướng dẫn gây lúng túng trong 

công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống 

văn bản pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quan tâm 

hơn nữa trong việc hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các văn bản 

pháp luật mới và giải đáp kịp thời các kiến nghị của địa phương. Sớm ban hành 

Thông tư hướng dẫn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo 

quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP để 

địa phương có cơ sở thực hiện theo quy định. 

2.5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu  

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu luôn được quan 

tâm triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố thông qua Kế hoạch hành 

động ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2030.  

Hoàn thành tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 84/KH-

UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính 

phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 

hậu tại thành phố Cần Thơ. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện 

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 

Bên cạnh đó, tiếp nhận điều hành Văn phòng Công tác Biến đổi khí hậu 

thành phố trực thuộc Sở để thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu do 

các tổ chức quốc tế tài trợ. Tiếp tục thực hiện dự án hợp phần cấp nước thuộc dự 

án Nâng cao khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ để ứng phó với xâm 

ngập mặn do biến đổi khí hậu gây ra.  

2.6. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám 

a) Công tác quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ: Trong năm 2018, Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã từng bước chấn chỉnh đối với các tổ 

chức, đơn vị hành nghề đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố để đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của người sử dụng đất, đưa công tác đo đạc và bản đồ từng 

bước đi vào nề nếp. Công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm Bản đồ 

địa chính, Mảnh Trích đo địa chính được kiểm tra chặt chẽ theo quy định tại hướng 

dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính ban hành tại 

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất 

lượng công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; các tiêu chuẩn kỹ thuật 

về bản đồ địa chính thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa 

chính. 
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Bên cạnh đó, công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên để kịp thời 

phát hiện những sai sót và yêu cầu các đơn vị thi công có biện pháp khắc phục, sửa 

chữa sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đo đạc bản đồ phải đồng bộ về dữ liệu thuộc 

tính giữa các loại tài liệu; đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định về bản đồ địa 

chính khi đưa vào quản lý khai thác, sử dụng, đáp ứng tốt công tác quản lý nhà 

nước về đất đai trên địa bàn thành phố. 

b) Thống kê số lượng Giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ: Trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ có 12 tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, 

đến cuối năm 2018 còn 08 tổ chức đã cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ còn 

hiệu lực. 

c) Công tác đo đạc lập bản đồ gắn liền với việc lập hồ sơ địa giới hành 

chính: 

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, thành phố Cần Thơ đã 

triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính các cấp của thành phố Cần Thơ” và hiện nay đã hoàn thành nghiệm thu hồ 

sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của thành phố theo quy định tại Thông tư số 

48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa 

giới hành chính các cấp. Kết quả đạt được cụ thể: 

+ Hoàn thành công tác tổ chức hiệp thương thống nhất xác định đường địa 

giới hành chính và cắm mốc địa giới hành chính các cấp theo đúng quy định, phù 

hợp với hiện trạng quản lý. 

+ Hoàn thành bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của thành phố 

theo đúng quy định hiện hành. Các sản phẩm đã được kiểm tra, thẩm định các cấp 

theo đúng quy định và được đánh giá có chất lượng đạt theo yêu cầu. 

+ Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của thành phố được lập với 

số lượng theo đúng quy định. Cụ thể gồm: Hồ sơ, bản đồ địa giới cấp tỉnh: 01 bộ; 

Hồ sơ, bản đồ địa giới cấp huyện: 09 bộ; Hồ sơ, bản đồ địa giới cấp xã: 85 bộ. 

Đến nay, công tác lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp 

của thành phố Cần Thơ đã được Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2494/QĐ-BNV 

ngày 13/11/2018 công nhận hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính cấp xã (85 

đơn vị), cấp huyện (09 đơn vị), cấp tỉnh (01 đơn vị) đã được hoàn thiện, hiện đại 

hóa theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ, đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia. Trong 

thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành bàn giao 

bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân 

dân quận, huyện; bàn giao mốc, bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho xã, 

phường, thị trấn quản lý; hoàn tất hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tập huấn, chuyển giao công nghệ quản lý, khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ 

liệu về địa giới hành chính đến cấp huyện, cấp xã theo quy định. 

- Khó khăn, bất cập: 
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- Hệ thống bản đồ địa chính chính quy 03 cấp chưa hoàn chỉnh ở một số 

quận, huyện do đó việc theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động gặp nhiều khó khăn. 

Đối với kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính dù được thành phố quan tâm, bố trí, 

nhưng so với nhu cầu thực tế thì cần bổ sung thêm nguồn kinh phí từ Trung ương 

để đảm bảo việc đo đạc, lập bản đồ địa chính của thành phố đúng theo tiến độ, kế 

hoạch mà Quốc hội, Chính phủ đề ra. 

- Công tác Viễn thám thuộc lĩnh vực ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ 

cao. Tuy nhiên, hiện tại nguồn nhân lực và thiết bị phục vụ công tác viễn thám của 

Sở vẫn còn thiếu, do đó chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và nghiên cứu đối 

với lĩnh vực viễn thám. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

- Kiến nghị Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Chi cục Đo 

đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (phía Nam) xem xét tổ chức các lớp tập 

huấn, hỗ trợ, bồi dưỡng kiến thức về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ cho cán 

bộ chuyên môn phụ trách của Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao công 

tác quản lý nhà nước về công tác đo đạc và bản đồ tại địa phương. 

- Kiến nghị Cục Viễn thám Quốc gia tăng cường tổ chức các buổi Hội thảo, 

các lớp tập huấn triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ liên quan đến lĩnh vực 

viễn thám cho cán bộ chuyên môn phụ trách của Sở Tài nguyên và Môi trường 

nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám tại địa phương. 

3. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

  Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong năm 

2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

 3.1. Tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các 

đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Sở và Chi nhánh các quận, huyện theo 

hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ 

liên thông, tương đồng với nhau để giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. 

 3.2. Hoàn thành Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cũng như 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận, huyện theo quy định. Rà soát, điều 

chỉnh, đề xuất hủy bỏ các công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của cấp huyện đã quá 03 năm liên tục nhưng chưa thực hiện theo quy định. 

Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy hoạch ngành, đảm bảo phân bổ nguồn lực 

tài nguyên hợp lý, tăng cường liên kết vùng, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu.     

- Tham mưu tổng hợp trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh 

mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

(dưới 10ha) năm 2020. 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công 

tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Trong đó, tập trung rà 

soát hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; bên cạnh đó, tăng cường chế tài 

và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, đồng thời 
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tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng nhân dân các cấp. 

3.3. Tổ chức triển khai hoàn thành các dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa 

chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Thới Lai và quận Thốt Nốt; dự án 

Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu thành phố Cần Thơ. Đồng thời phối hợp tổ 

chức triển khai thực hiện tốt Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu 

đất đai” theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với lĩnh vực địa 

phương phụ trách. 

  3.4. Tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật 

lĩnh vực tài ngyên và môi trường thuộc thẩm quyền của UBND thành phố phù hợp 

với quy định pháp luật và tình hình địa phương. Tham mưu UBND thành phố ban 

hành khung giá các loại đất kỳ 5 năm (2020-2024).  

3.5. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai Đề án khai thác 

quỹ đất thành phố giai đoạn 2017 - 2021. Đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp 

khẩn trương đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tại dự án để bàn giao 5% - 10% quỹ 

đất theo quy định; kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng 

bởi các dự án. Lập thủ tục bán đấu giá đối với các khu đất đã có chủ trương của 

UBND thành phố. Đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào thành phố. 

3.6. Tham mưu, thực hiện tốt Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 02 tháng 11 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Quyết định số 

1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2020. 

Tiếp tục phối hợp các Sở, ngành chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra 

tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên 

địa bàn thành phố để có biện pháp xử lý đối với các trường hợp tổ chức sử dụng 

đất không hiệu quả hoặc không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất, gây 

lãng phí nguồn tài nguyên đất đai. 

3.7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đất đai, môi trường, khoáng sản, nước có 

trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc như: Vấn đề bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các dự án có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thăm 

dò, khai thác khoáng sản, trong các hoạt động xả thải vào nguồn nước. Giải quyết 

kịp thời các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai của nhân dân theo đúng quy định 

của pháp luật, hạn chế không để vụ việc kéo dài. 

3.8. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ 

môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp 

chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, tập huấn, sáng tạo 

các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hơn ý thức, tác phong 

bảo vệ môi trường của cộng đồng. 

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; tăng cường kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Đề xuất các giải 

pháp thiết thực trong việc quản lý các nguồn thải và chất thải; dự báo chất lượng môi 
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trường. 

3.9. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động Nâng cao chỉ số 

Hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-

2020; quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. Tập trung cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất cắt 

giảm các thủ tục hành chính rườm rà, mất nhiều thời gian và chi phí cho tổ chức, 

cá nhân; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tình 

trạng hồ sơ trễ hẹn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành 

chính. Tiếp tục hướng về cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho các quận, huyện trong công tác chuyên môn. Quan 

tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giải quyết công việc chuyên môn, đổi 

mới lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của công chức, 

viên chức. 

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý tài nguyên và môi trường  năm 2018 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Cần Thơ, kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 
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