
UBND TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 356/TB-VPUB Cần Thơ,  ngày 14 tháng  9 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống 

tại buổi làm việc kiểm tra tình hình cung cấp nước sạch và xử lý thoát nước 

thải trên địa bàn thành phố (các khu vực đô thị, nông thôn, công nghiệp). 

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống chủ trì buổi làm việc 

kiểm tra tình hình cung cấp nước sạch và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố 

(các khu vực đô thị, nông thôn, công nghiệp). Tham dự cuộc họp gồm có Bà Võ 

Thị Hồng Ánh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện Lãnh đạo: Sở 

Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp 

Cần Thơ, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần cấp nước 

Cần Thơ 2, Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – Cần Thơ, Công ty Cổ phần xây 

dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ, Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công 

nghiệp Thốt Nốt và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.  

Sau khi nghe Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Công ty báo cáo 

và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Võ Thành Thống kết luận như sau: 

1.  Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ: 

a) Giao Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ khẩn trương hoàn thành 

tất cả các hạng mục dự án đầu tư xây dựng thoát nước và xử lý nước thải thành 

phố Cần Thơ trước tháng 02 năm 2018 (tổ chức nghiệm thu, quyết toán đưa dự 

án vào khai thác sử dụng trước tháng 02 năm 2018). Trường hợp không hoàn 

thành nhiệm vụ thì chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Giao Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thị Hồng Ánh kiểm 

tra, đôn đốc, chỉ huy, điều phối để dự án sớm hoàn thành trước tháng 02 năm 

2018. 

c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây 

dựng hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. 

d) Giao Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn đơn 

vị vận hành nhà máy xử lý nước thải sau khi dự án hoàn thành. 

2. Việc xử lý nước thải tại các khu công nghiệp: 

a) Giao Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ tổ 

chức thực hiện xử lý đảm bảo chất lượng đầu vào và chất lượng nước thải đầu ra 
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môi trường đảm bảo tiêu chuẩn cột A theo quy định hiện hành; khẩn trương triển 

khai thực hiện dự án hệ thống thoát nước thải khu công nghiêp Trà Nóc giai 

đoạn 2 đảm bảo cuối năm 2018 hoàn thành đưa vào sử dụng; yêu cầu doanh 

nghiệp xử lý nước thải chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn cột B thì phải xử lý đảm 

bảo theo tiêu chuẩn cột B trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của khu công nghiệp. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà 

nước đối với vấn đề môi trường của thành phố (tập trung kiểm tra lưu lượng đầu 

vào và đầu ra nước thải khu công nghiệp đảm bảo theo tiêu chuẩn cột A khi thải 

ra môi trường); kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định của phap luật về 

vấn đề đảm bảo môi trường (xử lý nước thải, và quản lý việc khai thác nước 

ngầm); nghiên cứu báo cáo số 2164/BC/SXD ngày 5 tháng 7 năm 2017 của Sở 

Xây dựng về tình hình đấu nối, xử lý nước thải khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 

Trà Nóc 2. Tham mưu đề xuất mô hình, cách thức, biện pháp quản lý về môi 

trường tại các khu công nghiệp của thành phố, thời gian hoàn thành trong tháng 

9 năm 2017; kiểm tra tình hình xử lý nước thải của khu công nghiệp Thốt Nốt 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9 năm 2017. 

c) Ban quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp nghiệp Cần Thơ có trách 

nhiệm quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp xả thải ngoài hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của khu công nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp phải đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp (đối với các trường hợp xả 

thải đạt cột B). 

3. Về cung cấp nước sạch tại các khu vực đô thị và nông thôn. 

a) Giao Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần cấp 

nước Cần Thơ 2 mở rộng hệ thống phục vụ tại các khu vực có nhu cầu sử dụng 

nước sạch. 

b) Giao Sở Xây dựng rà soát quy hoạch cấp nước trên địa bàn thành phố, 

trường hợp cần thiết tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh cho phù 

hợp; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phương án chuyển đổi đối với 

các phường đang sử dụng hệ thống nước sạch nông thôn sang sử dụng hệ thống 

nước sạch đô thị, thời gian thực hiện trong tháng 10 năm 2017; làm đầu mối 

điều tra nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn thành phố, phân công địa bàn cấp 

nước cho từng công ty, từ đó đối chiếu với nguồn cung tự có của các đơn vị làm 

cơ sở ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – Cần Thơ. 

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở ngành, địa 

phương nghiên cứu, đánh giá toàn diện phương án “xã hội hóa mô hình cung cấp 

nước sạch cho đô thị, và nông thôn”, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

trong năm 2017. 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo ý kiến kết luận của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến các đơn vị biết và thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                    

- Như thành phần dự hợp;                                        

- CT, PCT UBND TP; 

- VP UBND TP (3D);        

- Lưu: VT, QH. 

    08-9-2017 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Sích 
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