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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính năm 2017   

 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 

   

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) 

thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của thành phố, cụ thể 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền và kiểm tra CCHC  

a) Công tác chỉ đạo, điều hành: 

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố đã có nhiều chỉ đạo, quán 

triệt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ CCHC trọng tâm thông qua các hội 

nghị, các buổi làm việc với sở, ban, ngành, địa phương.  

Điểm mới, sáng tạo trong hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành 

phố trong năm qua là: Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh CCHC 

do Bí thư Thành ủy chủ trì với sự tham gia của hơn 600 cán bộ chủ chốt của 

thành phố. Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 

14-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác CCHC trên địa bàn thành phố. Từ đó, đã giúp nâng cao nhận thức của 

hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố về thực hiện CCHC. 

Nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả về công tác CCHC trên địa 

bàn thành phố, đảm bảo công tác CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên của các cấp chính quyền, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Công 

văn số 5419/UBND-NC ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 819/UBND-

NC ngày 15 tháng 3 năm 2017 về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong việc 

thực hiện công tác CCHC; Công văn số 2014/UBND-NC ngày 30 tháng 5 năm 

2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

CCHC trên địa bàn thành phố. Qua đó, thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều 

hành của Thành ủy, UBND thành phố, có ý nghĩa quan trọng để sở, ban, ngành 

và địa phương đẩy mạnh hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường 
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kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện Chương trình CCHC thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020, 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28 tháng 12 

năm 2016 về công tác CCHC năm 2017, đề ra 54 nhiệm vụ theo 07 nội dung 

thực hiện CCHC. Đến nay, thành phố đã triển khai thực hiện 46/54 nhiệm vụ đạt 

85,18%, ước thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch đề ra vào cuối năm 

2017. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, 100% sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch CCHC và tổ chức triển khai thực hiện tại 

đơn vị. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo nâng 

cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh tại Công văn số 2387/UBND-NC ngày 23 tháng 6 

năm 2017 về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém các tiêu chí thành phần của 

Chỉ số CCHC cấp tỉnh.  

Đối với Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; thành phố 

đã ban hành các quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 20161 của sở, ban, 

ngành, UBND quận, huyện. Đây là năm thứ 4 thành phố tổ chức đánh giá, xếp 

hạng Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. Riêng Chỉ số 

CCHC cấp xã, một số địa phương như: quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, quận Thốt 

Nốt, huyện Cờ Đỏ, huyện Phong Điền đã thực hiện công bố trong quý I năm 

2017; đồng thời, trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chí thành phần mới quy định tại 

Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nội vụ phê 

duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm 

định Chỉ số CCHC các cấp và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định nhằm tiếp tục 

hoàn thiện Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận, 

huyện, xã, phường, thị trấn với mục tiêu đánh giá khách quan, thực chất, công 

bằng kết quả thực hiện CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị. Năm 2017 

cũng là năm đầu tiên thành phố triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC trên phần 

mềm Hệ thống quản lý chấm điểm Bộ Chỉ số CCHC các cấp. 

b) Công tác tuyên truyền CCHC: 

Công tác thông tin tuyên truyền CCHC tiếp tục được đẩy mạnh. UBND 

thành phố ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 về 

tuyên truyền CCHC năm 2017, trong đó xác định nhiều hình thức tuyên truyền 

với nhiều nội dung phong phú, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng, 

kịp thời truyền tải những nội dung định hướng của CCHC giai đoạn 2016 - 

2020; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những kết quả nổi bật cũng như những 

hạn chế, yếu kém cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. 

Trong năm, Báo Cần Thơ duy trì chuyên trang về CCHC vào thứ năm hằng 

tuần (đã thực hiện 44 số báo); Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đưa tin 

về CCHC của toàn thành phố; Trang thông tin điện tử CCHC của thành phố, 

                                              
1 Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố kết quả phân loại, 

xếp hạng Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành năm 2016; Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc công bố kết quả phân loại, xếp hạng Chỉ số CCHC của UBND quận, huyện năm 2016. 
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Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang tin điện tử sở, ban, ngành, quận, huyện 

thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động CCHC. 

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thực hiện 

Chương trình “Gặp gỡ và Đối thoại” (phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình thành phố) giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, 

huyện với người dân, doanh nghiệp; với 05 chuyên đề2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức thành công 02 buổi tọa đàm giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp với 

các chủ đề “Đồng hành cùng Doanh nghiệp” và “Hỗ trợ Doanh nghiệp khởi 

nghiệp”, thu hút trên 140 doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, ngành nghề tham dự. Qua 

đó, nhiều khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp được giải quyết khá thỏa 

đáng, kịp thời. Sở Tư pháp biên soạn, in ấn và phân phối trực tiếp 250.000 tờ gấp 

đến các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và nhân dân làm tài liệu sinh hoạt Câu 

lạc bộ pháp luật, tài liệu tuyên truyền tại Quán cà phê pháp luật3.  

Sở Nội vụ tổ chức khảo sát kiến thức tin học cho 195 cán bộ, công chức là 

lãnh đạo phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND xã, phường, thị trấn; khảo 

sát kiến thức CCHC cho 788 công chức là lãnh đạo và chuyên viên các phòng 

chuyên môn sở, ngành, UBND quận, huyện, Thường trực UBND và công chức 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn. Trung tâm Văn 

hóa thành phố tổ chức biểu diễn 20 chương trình văn nghệ tuyên truyền, chủ đề 

“Cải cách hành chính” tại các xã, phường, thị trấn thuộc 09 quận, huyện trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ, thu hút 300 lượt người xem/cuộc.  

Ngoài ra, huyện Thới Lai, quận Bình Thủy, quận Ninh Kiều, quận Cái 

Răng tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo UBND quận với người dân giải đáp 

vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính. Quận Ninh Kiều tổ chức Hội 

diễn văn nghệ thông tin lưu động về CCHC với sự tham gia của 13/13 phường, 

thu hút hàng nghìn lượt người dân. 

Qua đó, có thể nhận thấy công tác tuyên truyền tiếp tục định hướng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nhận thức, 

hiểu đầy đủ hơn về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân 

tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên 

chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

c) Công tác kiểm tra CCHC:  

Công tác kiểm tra CCHC đã được các ngành, các cấp triển khai nghiêm túc, 

thường xuyên hơn; trọng tâm vào việc kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng và 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đã đề ra. Theo thống kê,  

                                              
2 Gồm: Thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; Thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và hộ 

kinh doanh; Thủ tục hành chính Quản lý trật tự đô thị; Thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Thủ tục hành chính về căn cước công dân, hộ tịch và đăng ký cư trú. 
3 Gồm các lĩnh vực: Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Thủ tục hành chính về cấp, đổi thẻ 

căn cước công dân; Thủ tục hành chính về đăng ký quyền sử dụng đất; Thủ tục hành chính về cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; Thủ tục hành chính về cấp phiếu lý lịch tư pháp. 
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100% sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện ban hành kế hoạch kiểm tra 

CCHC đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 30 tháng 12 

năm 2016 về kiểm tra công tác CCHC năm 2017; thành lập Đoàn Kiểm tra công 

tác CCHC của thành phố Cần Thơ năm 20174. Kết quả, Đoàn Kiểm tra CCHC 

thành phố đã tổ chức kiểm tra tại 16 cơ quan, đơn vị5. Sau kiểm tra, Đoàn Kiểm 

tra ban hành thông báo kết luận kiểm tra, đánh giá những mặt làm được cũng như 

những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị; yêu cầu cơ 

quan, đơn vị khẩn trương khắc phục các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra. Việc thực 

hiện các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra được các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc. Đến nay, các đơn vị đã gửi báo cáo kết quả khắc phục về UBND 

thành phố.  

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo và tổ 

chức thực hiện của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác CCHC tại 02 

Ban Thường vụ trực thuộc Thành ủy, 01 xã và 01 Sở. Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố đã triển khai 

thực hiện Kế hoạch giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất để kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo khắc phục những 

hạn chế và giải quyết kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và Hội 

Cựu chiến binh thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện công tác CCHC và 

dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp; khảo sát sự hài 

lòng của người dân về công tác CCHC tại 02 đơn vị (huyện Cờ Đỏ, huyện 

Phong Điền). Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành 

động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tại 05 

quận, huyện6. 

Công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị tiếp 

tục được tăng cường, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc. Tổ Kiểm tra đột 

xuất về CCHC đã tiến hành kiểm tra tại 31 cơ quan, đơn vị gồm: 04 sở; 02 phòng, 

ban chuyên môn, 04 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, huyện và 21 xã, 

phường, thị trấn. Công tác tự kiểm tra cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm túc cụ thể: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra 14 đơn vị, Sở 

Khoa học và Công nghệ kiểm tra 7/10 đơn vị.  

d) Sáng kiến trong thực hiện CCHC: 

- Thí điểm xây dựng đội tình nguyện viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành 

chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp quận và phường thuộc UBND 

                                              
4 Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập 

Đoàn Kiểm tra công tác CCHC của thành phố Cần Thơ năm 2017. 
5 Gồm có 07 Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền 

thông, Kế hoạch và Đầu tư; 03 UBND quận, huyện: huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt, quận Bình Thủy; 06 

UBND xã, phường, thị trấn: Thị trấn Thạnh An, xã Thạnh Quới, phường Tân Lộc, phường Thuận Hưng, phường 

Long Hòa, phường Long Tuyền. 
6 Bao gồm: huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều. 
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quận Bình Thủy, UBND quận Ninh Kiều, bước đầu đã nhận được sự hài lòng và 

đánh giá cao của người dân. 

- Mô hình thí điểm niêm yết các mẫu ghi thủ tục hành chính tại quận Cái 

Răng, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thới Lai: thực tế cho thấy, một vài hồ sơ đơn 

giản thì người dân có thể tự ghi nội dung đầy đủ, chính xác, nhưng có những hồ 

sơ cần phải có sự hướng dẫn cụ thể hơn người dân mới có thể ghi thông tin đầy 

đủ, chính xác, điển hình như hồ sơ về đất đai, cải chính hộ tịch. Do đó, mục đích 

của việc niêm yết là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, rút 

ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính; giảm tải công tác 

hướng dẫn thủ tục hành chính cho công chức, đặc biệt là những địa phương có 

số lượng hồ sơ nhiều, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. 

- Ngày 15 tháng 5 năm 2017, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

635/QĐ-UBND về việc thực hiện liên thông các TTHC về Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ 

em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và Thay đổi, cải chính, 

bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ 

khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ; với các nội dung tại Quyết định này, 

thành phố Cần Thơ đã mở rộng liên thông thủ tục hành chính về thay đổi, cải 

chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc với điều chỉnh những thay đổi trong 

sổ hộ khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ, qua đó cơ bản những vấn đề có liên 

quan giữa hộ tịch và hộ khẩu đều được thực hiện liên thông trên địa bàn. 

2. Cải cách thể chế  

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định 

tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đảm bảo tính khả thi, góp 

phần vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của thành phố trên tất cả các lĩnh 

vực đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương. Từ đầu 

năm đến nay, thành phố ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật (nghị quyết, 

quyết định). 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 07 tháng 02 

năm 2017 kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; Kế 

hoạch số 14/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2017; đã thực hiện kiểm tra 13 văn bản quy phạm pháp 

luật của UBND thành phố, 34 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, UBND quận, huyện. Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật7.  

Thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp tình hình và đội ngũ công chức làm công 

tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại 

                                              
7 Thành phố ban hành quyết định về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp; quyết định công 

bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần trong năm 2016; báo cáo tổng kết năm 2016 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật. 
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địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 về 

triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục cập nhật thông tin 

vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp về hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật; từ đầu năm đến nay đã nhập cơ sở dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu 

văn bản được 41 văn bản gồm nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân, UBND thành phố ban hành. 

Phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp 

tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật cho 200 cán bộ, công chức thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã. 

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Trong năm 2017, công tác cải cách TTHC luôn được xác định là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm của sở, ban, ngành, địa phương; tập trung chủ yếu 

vào việc tăng cường rà soát, đơn giản hóa nhằm nâng cao chất lượng quy định 

hành chính; chỉ đạo kịp thời công bố, công khai và minh bạch hóa các quy trình 

thực hiện TTHC trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP8, Nghị 

quyết số 35/NQ-CP9 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC.  

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28 tháng 12 

năm 2016 về việc thực hiện kiểm soát TTHC năm 2017; Kế hoạch số 133/KH-

UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 triển khai thực hiện “Đề án đơn giản chế độ 

báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 

về việc thực hiện liên thông các TTHC về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, 

xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 

về việc công bố TTHC liên thông về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường trú và Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 

lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ.  

Việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố được thực hiện đồng bộ 

và bước đầu đạt hiệu quả.  Hiện đã có 19/19 sở, ngành và 09/09 quận, huyện ký 

                                              
8 Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 

2020. 
9 Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 

năm 2020. 
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thỏa thuận với Bưu điện thành phố. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01 

tháng 6 năm 2017. Thành phố đã phê duyệt Danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC 

không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích. Kết quả: tổng số hồ sơ đã thực hiện từ tháng 6 đến tháng 10 là 24.507 

hồ sơ, trong đó cấp thành phố là 24.147 và quận, huyện là 360 hồ sơ. 

Việc công bố, cập nhật TTHC đảm bảo được thực hiện nghiêm túc: tính 

đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, ban hành 39 quyết định công bố 558 TTHC 

ban hành mới, 32 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 825 TTHC bị bãi bỏ ở 12 lĩnh 

vực. Tổng số TTHC hiện tại của toàn thành phố: 1.735 (1.381 thủ tục cấp sở, 

236 thủ tục cấp huyện, 110 thủ tục cấp xã, 04 thủ tục đặc thù, 04 thủ tục liên 

thông), giảm 248 TTHC so với năm 2016. Ngoài việc công khai trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia, thành phố còn chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tổ chức công 

khai trên Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố với đầy đủ các thủ tục. 

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định 

hành chính: Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 2822/UBND-NC 

ngày 24 tháng 7 năm 2017 về việc triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 

25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử 

lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông 

tin điện tử Chính phủ. Trong năm 2017, thành phố tiếp nhận 05 phản ánh, kiến 

của công dân về quy định hành chính (trong đó, đã tham mưu giải quyết 04 phản 

ánh, kiến nghị đúng thời gian quy định; 01 phản ánh, kiến nghị đang trong thời 

gian giải quyết); đồng thời, các đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến 

nghị liên quan đến việc thực hiện công tác CCHC tiếp tục được duy trì và hoạt 

động hiệu quả.  

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên 

chế của UBND và các cơ quan chuyên môn trực thuộc:  

Cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn ổn định, hoạt động đúng chức 

năng, nhiệm vụ được giao. Trong tổ chức phân công nhiệm vụ đã khắc phục sự 

chồng chéo, trùng lặp, trung gian về chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức bộ máy; 

nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới tác phong, phương pháp làm việc của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy đa ngành, đa lĩnh vực. 

Quyết định thành lập 07 Trung tâm Y tế quận, huyện10; 09 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện giao 

chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục 

và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý nghĩa trang 

liệt sĩ thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung 

                                              
10 Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Vĩnh Thạnh và Thới Lai trên cơ sở kiện toàn Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện 
với sáp nhập Bệnh viện Đa khoa quận, huyện đối với các quận, huyện trên; đồng thời, thành lập lại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trực 

thuộc Trung tâm Y tế quận, huyện (trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm y tế dự phòng 

quận, huyện sang Trung tâm Y tế quận, huyện) 
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tâm Thông tin điện tử Cần Thơ trực thuộc Văn phòng UBND thành phố; Văn 

phòng Japan Desk tại thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần 

Thơ (theo mô hình tổ chức kết hợp giữa bộ phận khám, chữa bệnh của Trung 

tâm Y tế huyện Cờ Đỏ trực thuộc Sở Y tế và Ban Quân y thuộc Bộ Chỉ huy 

Quân sự thành phố); Văn phòng dự án “100 thành phố có khả năng thích ứng” 

tại thành Cần Thơ.  

Quyết định phê duyệt thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với 23 đơn vị 

sự nghiệp. Kiện toàn, thành lập 54 tổ chức phối hợp liên ngành (trong đó: kiện 

toàn: 33; sáp nhập: 01, thành lập và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ: 20). 

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy hoạch mạng lưới đơn vị 

sự nghiệp công lập tầm nhìn đến năm 2030; việc thực hiện các quy định về sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị năm 2017; tổ 

chức thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy 

Cần Thơ trong thực hiện chủ trương xã hội hóa và tinh giản biên chế.  

Công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập: 16 đơn vị (15 đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Y tế và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Cần Thơ trực thuộc Sở Tư pháp). 

UBND huyện Phong Điền tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại 

các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2017, với hai chức danh lãnh 

đạo Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Phó Trưởng phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện. Qua đó, Hội đồng Sát hạch chất vấn người dự 

tuyển để đánh giá thêm một số kỹ năng liên quan đến yêu cầu khung năng lực 

lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực cần tuyển dụng, đạt kết quả 87/100 điểm được bổ 

nhiệm vào chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, chức danh 

Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện không có người 

tham dự. 

b) Công tác biên chế và tinh giản biên chế: 

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, UBND thành phố 

ban hành quyết định giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính 

nhà nước, tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2017; thực hiện thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

giao bổ sung 01 biên chế hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ từ nguồn 

biên chế dự phòng năm 2017 để thực hiện bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

Thành phố tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy 

định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị 

và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế. Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 

806/UBND-NC ngày 15 tháng 3 năm 2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế; tổ 

chức sơ kết thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP gửi Bộ Nội vụ theo quy định.  
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Đã phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế đến nay được 52 trường 

hợp (trong đó, đề nghị điều chỉnh thời điểm tinh giản biên chế đối với 26 viên 

chức Trường Trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phê duyệt bổ 

sung tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2017 đối với: 11 trường hợp (trong đó 

có 02 trường hợp của khối Đảng, đoàn thể) và phê duyệt danh sách tinh giản 

biên chế 6 tháng cuối năm 2017 sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ đối 

với 15 trường hợp). Đặc biệt, thành phố đã ban hành Quyết định số 2153/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 ban hành lộ trình cắt giảm biên chế trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của thành phố Cần Thơ giai đoạn 

năm đến năm 2021. 

Kết quả từ đầu năm đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế được 50 trường 

hợp. Trong đó, có 22 trường hợp hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 26 trường 

hợp hưởng chính sách thôi việc ngay, 02 trường hợp hưởng chính sách thôi việc 

sau khi học nghề.  

Lũy kế từ năm 2015 đến nay đã tinh giản 131 trường hợp (trong đó: khối 

hành chính: 10 trường hợp; công chức cấp xã: 08 trường hợp; đơn vị sự nghiệp 

công lập: 113 trường hợp), cụ thể: nghỉ hưu trước tuổi: 87 trường hợp; thôi việc 

ngay: 42 trường hợp; thôi việc sau khi học nghề: 02 trường hợp. 

Ngoài ra, năm 2017 thực hiện cắt giảm 748 biên chế, cụ thể: 32 biên chế 

hành chính (theo Quyết định số 4004/QĐ-BNV ngày 20 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và giảm 716 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập (theo Công văn số 691/BNV-TCBC ngày 14 tháng 02 năm 2017 của 

Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2017 của thành phố Cần Thơ). 

c) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương 

thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, 

từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, UBND thành phố ban 

hành Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc thực hiện liên thông các TTHC về 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi 

và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những 

thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngày 28 tháng 4 năm 

2017, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế phối hợp trong giải quyết TTHC về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện. Qua đó, cho phép thực hiện 

song song thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép 

kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá 

trình thực hiện TTHC.  

Toàn thành phố có 113 cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục thực hiện 

hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại trong giải quyết 
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hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức (gồm 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thành phố, 09/09 UBND cấp huyện và 85/85 UBND cấp xã).  

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức (CBCCVC) 

a) Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức: 

Trên cơ sở Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính của thành phố Cần Thơ, thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Viện 

Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức hoàn thiện các bản mô tả vị trí 

việc làm và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê 

duyệt. Đến nay, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước kiểm tra, nhận xét các phụ 

lục vị trí việc làm công chức hành chính của các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện 

trong tháng 12 năm 2017. Đối với danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn thành phố, thành phố đã phê duyệt danh mục vị trí 

việc làm của 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban 

nhân dân thành phố.  

b) Về công chức cấp xã: 

Thành phố có 1.872 cán bộ, công chức cấp xã (469 cán bộ chủ chốt, 415 

cán bộ đoàn thể, 988 công chức). Trong đó: 

Số liệu Tổng số Đạt chuẩn 

chuyên môn 

Đạt chuẩn 

chính trị 

Trình độ từ đại học 

trở lên 

Cán bộ 469 469 460 412 

100% 98,08% 85,65% 

Công chức 988 988 521 739 

100% 52,73% 74,80% 
 

c) Thực hiện các quy định về quản lý CBCCVC: 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, UBND thành phố 

ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 về việc ban 

hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ. 

Việc thực hiện đúng các quy định về quản lý CBCCVC tiếp tục được đảm 

bảo. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện quy trình điều động, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu đối với CBCCVC thông qua Ban Cán sự Đảng 

UBND thành phố: 58 trường hợp; tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

phân công nhiệm vụ: 26 trường hợp; công nhận 07 chức danh11; cử 26 công 

chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các kỳ thi thăng hạng, nâng 

                                              
11 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội Luật gia, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
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ngạch12. Phê duyệt chỉ tiêu, danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút 

nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2017 - 2018; báo cáo Bộ Nội vụ kết 

quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016. 

Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y hạng III năm 2017, Quyết định 

thành lập Hội đồng thi và Ban giám sát kỳ thi; giao Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; quyết định phê duyệt chỉ tiêu, danh mục 

ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ 

năm 2017 - 2018. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chế độ chính sách đối 

với công chức, viên chức; đồng thời, đề ra các cơ chế, chính sách cũng như các 

giải pháp để củng cố và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC và 

phát triển nguồn nhân lực của thành phố13. Giải quyết 325 trường hợp liên quan 

công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức 14; giải quyết 2.394 trường hợp 

về chế độ, chính sách, tiền lương15.  

d) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 

Trong thời gian qua, thành phố luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng 

CBCCVC, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCCVC, đáp 

ứng nhu cầu phát triển của thành phố, đặc biệt phục vụ tốt công tác CCHC hiện 

nay. UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 09 tháng 12 

năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 và Kế hoạch số 147/KH-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 

năm 2017; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 tháng 12 

năm 2016 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần 

Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Công văn số 2920/UBND-NC ngày 

01 tháng 8 năm 2017 về việc chấn chỉnh công tác cử cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức khảo sát và tổng hợp nhu cầu ngành, 

nghề đào tạo sau đại học đến năm 2020 trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức thành phố (phục vụ việc xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực thành phố); khảo sát và tổng hợp nhu cầu mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng 

(các lớp thuộc Sở Nội vụ thực hiện để xác định các chuyên đề, kỹ năng cần mở 

                                              
12 Trong đó: 01 công chức thi nâng ngạch Kiểm soát viên chính thị trường; 03 viên chức thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2017;  22 

công chức thi nâng ngạch thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016. 
13 Cử 02 viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ sư lên Kỹ sư chính; Bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra: 27 trường hợp 
(trong đó: thanh tra viên chính: 03 trường hợp và thanh tra viên: 24 trường hợp); nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và 

nghỉ hưu theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: 04 trường hợp; miễn nhiệm thanh tra viên: 01 trường hợp; nâng bậc lương thường xuyên và 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2016: 03 trường hợp; quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đã có thông 

báo nghỉ hưu: 01 trường hợp; quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: 04 trường hợp; quyết định chuyển ngạch và xếp lương 
chuyên viên chính: 02 trường hợp; quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức trúng tuyển 

trong kỳ thi nâng ngạch: 59 trường hợp; quyết định phê duyệt Phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên 

chức chuyên ngành giáo dục thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị Bộ Nội vụ xét nâng ngạch không qua thi đối với công chức đã 
có thông báo nghỉ hưu: 02 trường hợp (chuyên viên cao cấp). Xét nâng ngạch không qua thi đối với viên chức đã có thông báo nghỉ hưu: 01 

trường hợp (chuyên viên chính). Đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. 
14 Thẩm định hỗ trợ: 95; thẩm định kết quả xét tuyển đặc cách viên chức, công chức: 21; bổ nhiệm chính thức vào ngạch: 20; xét chuyển 
công chức cấp xã thành công chức cấp huyện: 14; tiếp nhận điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức: 158; tiếp nhận không qua thi 

tuyển: 14; Công văn góp ý sửa đổi góp ý các Nghị định: 03.                                                         
15 Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: 145; bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức: 106; nâng bậc lương thường 
xuyên: 71; quyết định và phê duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích: 1985; quyết định, thỏa thuận nâng bậc lương trước thời 

hạn đã có thông báo nghỉ hưu: 25; nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo: 01; điều chỉnh lương: 01; nghỉ hưu: 31; thôi việc: 20; công văn liên qua 

đến lĩnh vực chính sách tiền lương: 09. 
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trong năm 2017); nhu cầu đào tạo sau đại học đối với các Trường Cao đẳng, Đại 

học trực thuộc thành phố về chỉ tiêu, nhu cầu đào tạo để tham mưu thực hiện 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về 

việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và 

những năm tiếp theo. 

Kết quả, trong năm 2017, thành phố đã cử 20 trường hợp đào tạo (tiến sĩ: 

07; 07 thạc sĩ; 06 bác sĩ nội trú); thực hiện đền bù chi phí đào tạo: 05 trường 

hợp; cử 02 trường hợp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; tổ chức 16 lớp bồi 

dưỡng, tập huấn cho trên 1.200 cán bộ, công chức tham dự16. 

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 30 tháng 11 

năm 2016 của UBND thành phố bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, thành phố ban hành Quyết định số 

105/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt “Tài liệu bồi 

dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021”; 

đồng thời, tổ chức 01 lớp giảng viên nguồn (làm nòng cốt phục vụ cho kế hoạch 

bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện) có 37/41 học viên được cấp 

giấp chứng nhận (đạt 90,24%); 03 lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp huyện: có 222/275 học viên được cấp giấy chứng nhận (đạt 80,72%). 

 6. Cải cách tài chính công  

a) Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước: 

Tổng số cơ quan hành chính thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí 

hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP là 287 đơn vị (trong đó thành 

phố: 42, cấp huyện: 160, cấp xã: 85). Tất cả các đơn vị đã ban hành Quy chế 

quản lý tài sản công và Quy chế chi tiêu nội bộ; trong quy chế có thể hiện từng 

tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả 

tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức.  

b) Về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập: 

Việc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đã khuyến 

khích các đơn vị sự nghiệp chủ động xây dựng định mức, chế độ quản lý, chi 

tiêu sử dụng kinh phí hợp lý, hiệu quả; bố trí nhân lực theo yêu cầu công việc; 

mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp; năng lực quản lý, chất lượng 

cung ứng dịch vụ công được nâng lên, thu nhập của người lao động tại các đơn 

vị được cải thiện đáng kể. 

Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2017, thành phố có 132/132 đơn vị sự 

nghiệp công lập cấp thành phố thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Theo 

                                              
16 Bao gồm: 01 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (46 người); 05 lớp bồi dưỡng 

kỹ năng cho CBCCVC (khoảng 300 người); 08 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (787 người); 01 lớp bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính (84 người); 01 lớp cán sự (44 người). 
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đó: 17 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 60 đơn vị tự đảm bảo một phần chi 

thường xuyên; 55 đơn vị do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên. 
 

TT Loại hình đơn vị sự 

nghiệp 

Tổng Đơn vị đã 

được phê 

duyệt 

phương án 

Sở Tài chính 

đang thẩm 

định 

phương án 

Đơn vị đang 

lập phương 

án tự chủ về 

kinh phí 

1 Tự đảm bảo chi 

thường xuyên 

17 06 0 11 

2 Tự bảo đảm một phần 

chi thường xuyên 

60 39 09 12 

3 Ngân sách nhà nước 

bảo đảm toàn bộ chi 

thường xuyên 

55 20 02 33 

Cộng 132 65 11 56 

Số đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện thực hiện tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP là 446/446 đơn vị, đạt 100%. 

7. Về hiện đại hóa hành chính 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước tại địa phương: 

Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ các cơ quan nhà 

nước sử dụng hộp thư điện tử của cơ quan đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử 

dụng hộp thư điện tử thường xuyên trong công việc duy trì đạt 92%. Tỷ lệ trao 

đổi văn bản điện tử có chữ ký số giữa các đơn vị đạt tỷ lệ 80%. Trao đổi văn bản 

điện tử trong nội bộ cơ quan thông qua thư điện tử; phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành đạt tỷ lệ 95%. 

Việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ cấp thành phố đến 

cấp xã đã được triển khai tích cực và hiệu quả. Thực hiện Dự án “Phát triển, 

nâng cấp, mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố đến cấp 

xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, hiện nay tất cả các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố đã có thể gửi nhận văn bản điện tử liên 

thông từ cấp thành phố đến cấp xã, góp phần giảm đáng kể chi phí thời gian, chi 

phí gửi, nhận văn bản, tài liệu. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ 

thành phố đến các quận, huyện tiếp tục được khai thác ổn định, hiệu quả và đang 

được tiếp tục đầu tư mở rộng đến cấp xã.  

Tiếp tục rà soát việc sử dụng chữ ký số và duy trì việc cấp phát cho tổ 

chức, cá nhân theo quy định. Tính đến tháng 10 năm 2017, tổng số chữ ký số 

của toàn thành phố là 940 (trong đó: tổ chức là 270; cá nhân là 670) tăng thêm 

128 chữ ký số cá nhân so với đầu năm 2017. Việc sử dụng chữ ký số được các 

cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trong phát hành các văn bản. 
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b) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp: 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của 

UBND thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã 

xây dựng trang facebook dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ 

(https://www.facebook.com/dichvucongtructuyentpct) và đang tiếp tục hoàn 

thiện, đẩy mạnh giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến trên trang này; xây dựng 

cổng kết nối chung dịch vụ công trực tuyến thành phố 

(http://1cua.cantho.gov.vn); đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp 

thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp thông tin phục vụ cho người dân và doanh 

nghiệp trên cổng thông tin điện tử thành phố. 

Tính đến nay, số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 là 565 (trong đó: dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 371 thủ tục;  dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4: 194 thủ tục).  

Theo thống kê, kết quả số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3, 4 

trong 10 tháng là 14.711 hồ sơ (trong đó: tổng số hồ sơ tiếp nhận 85.361 hồ sơ, 

có 11.223 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 

13,15%; tổng số hồ sơ tiếp nhận 20.067 hồ sơ, có 3.488 hồ sơ được tiếp nhận, 

giải quyết trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 17,38% (mục tiêu của kế hoạch CCCH 

năm 2017 là 5%). 

c) Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: 

Đến nay, tổng số cơ quan nhà nước áp dụng ISO tại thành phố Cần Thơ là 

114 đơn vị; có 114 đơn vị đã tự công bố Hệ thống quản lý chất lượng (đạt tỷ lệ 

100%) gồm: UBND thành phố và 19/19 cơ quan chuyên môn cấp thành phố; 

09/09 UBND cấp huyện và 85/85 UBND cấp xã. Từ nay đến cuối năm 2017, các 

đơn vị tiếp tục duy trì, cải tiến, rà soát công bố các quy trình ISO khi có thay 

đổi, phát sinh TTHC, đảm bảo 100% TTHC được áp dụng ISO theo quy định. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ 

1. Mặt được 

a) Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo sâu sát việc thực 

hiện công tác CCHC thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành; 

lãnh đạo các ngành, các cấp quyết tâm triển khai thực hiện công tác CCHC tại 

đơn vị, địa phương. Đến nay, có 20/20 sở, ban, ngành thành phố và 09/09 

UBND quận, huyện đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác 

CCHC năm 2017. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng, tính hiệu lực và hiệu quả. Công tác 

tuyên truyền CCHC được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội 

dung phong phú giúp tổ chức và công dân có cách nhìn mới về sự thay đổi tích 

cực trong phục vụ của CBCCVC và cơ quan hành chính nhà nước; 

http://1cua.cantho.gov.vn/
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b) Thành phố triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho 19/19 sở, ban, ngành và 09/09 quận, 

huyện, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực 

hiện TTHC. Qua đó, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần cải cách TTHC, 

giảm tải công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước; 

c) Thành phố triển khai rộng rãi việc thực hiện chữ ký số, mở rộng hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành từ thành phố đến cấp xã (hiện nay tất cả các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố đã gửi và nhận văn bản điện tử liên 

thông từ cấp thành phố đến cấp xã). Từ đó, góp phần đáng kể trong việc giảm 

chi phí ngân sách nhà nước;  

d) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, hướng dẫn quy trình thủ tục, cách sử dụng phần mềm 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố dễ 

dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được sở, ban, ngành, 

quận, huyện triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

a) Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND thành phố tại Công văn số 2387/UBND-NC ngày 23 tháng 6 năm 2017 về 

việc khắc phục những hạn chế yếu kém các tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC 

cấp tỉnh, việc báo cáo tiến độ thực hiện chưa kịp thời gây khó khăn trong quá 

trình rà soát các tiêu chí cần khắc phục để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

Nguyên nhân là do các cơ quan, đơn vị này chưa quan tâm đúng mức, chưa tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

b) Công tác tinh giản biên chế chưa đảm bảo tỷ lệ tinh giản theo lộ trình 

quy định. Đó là do một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy hiệu quả 

trách nhiệm người đứng đầu; chưa chủ động rà soát đối tượng tinh giản (đặc biệt 

là lĩnh vực giáo dục, đào tạo quận, huyện) do sợ khiếu nại về sau. Vì vậy, trong 

quá trình thực hiện, còn chờ đối tượng tự làm đơn tự nguyện mới tổng hợp, đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tinh giản; 

c) Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được duy trì hoạt động ổn 

định và hiệu quả. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính nhà 

nước đã được triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, tại một số 

đơn vị, địa phương, các trang thiết bị bắt đầu xuống cấp, hư hỏng, chậm thay 

thế, sửa chữa nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giải 

quyết TTHC. Nguyên nhân do các đơn vị không chủ động bố trí kinh phí để duy 

trì, nâng cấp theo phân cấp ngân sách của địa phương, còn trông chờ vào sự đầu 

tư của thành phố; 

d) Việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia và sử dụng các dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn hạn chế do điều kiện về cơ sở vật chất 

cũng như việc sử dụng hệ thống mạng còn khó khăn; đồng thời, tâm lý của 
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người dân vẫn ngại tham gia thực hiện nên số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 

phát sinh hồ sơ còn ít; 

đ) Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ 

của tổ chức, công dân. Việc xin lỗi tổ chức, công dân chưa được thực hiện theo 

đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2791/UBND-NC 

ngày 14 tháng 7 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai 

đoạn 2016 - 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận CBCCVC phẩm 

chất chưa tốt; trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ chưa 

cao; còn thiếu ý thức trong phục vụ nhân dân. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2018 

1. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính 

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 4 

năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác CCHC trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 747/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch 

CCHC thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố ban hành Quy chế thực 

hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính tại cơ quan hành chính nhà nước; 

b) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện 

CCHC; trách nhiệm thực hiện của đội ngũ CBCCVC trong thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông; 

c) Tập trung chỉ đạo, rà soát việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông tại cơ quan, đơn vị mình; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, 

văn hóa giao tiếp của CBCCVC, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh 

công việc, giải quyết các TTHC đúng quy định; 

d) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, 

TTHC; khi giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hẹn phải có văn bản xin lỗi tổ chức và 

công dân. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thể chế, tập trung công tác rà soát 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời kiến nghị theo thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản không phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành, văn bản không còn hiệu lực hoặc không phù hợp với thực tế. 

3. Thực hiện việc công bố, công khai TTHC đầy đủ, chính xác, đồng bộ, 

thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định TTHC, tạo điều kiện cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết 

TTHC. 
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4. Xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, gắn với tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC: 

a) Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; 

sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị nhỏ lẻ, hoạt động không hiệu quả. Kiện 

toàn tổ chức bộ máy phải gắn với rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các tổ chức cấu thành; 

b) Tiếp tục phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển 

đổi phù hợp (hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, từng bước cổ phần hóa, hợp 

tác công tư...); đẩy mạnh xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có 

khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (cơ sở dạy nghề, bệnh viện…) 

theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức 

cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài Nhà nước, nhất là các lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ; 

c) Kiên quyết thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu, 

yêu cầu gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo tinh 

thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị 

(khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh 

giản biên chế và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; 

Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND 

thành phố ban hành lộ trình cắt giảm biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính 

và đơn vị sự nghiệp của thành phố Cần Thơ giai đoạn đến năm 2021. 

5. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá, phân loại CBCCVC 

a) Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì 

trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ; 

triển khai các quy định về chuẩn mực ứng xử các mối quan hệ của CBCCVC và 

người lao động với nhân dân. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và từng CBCCVC 

phải rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”; 

b) Việc đánh giá, phân loại CBCCVC phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả 

công tác; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan sử dụng CBCCVC. Thực hiện quy trình đánh giá phải đảm bảo dân chủ, 

công bằng, công khai, chính xác theo quy định của Nghị định số 56/2015/NĐ-

CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại 

CBCCVC, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; 

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm CBCCVC và 
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người lao động thực hiện không đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết sàng 

lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với CBCCVC và người lao động làm 

việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm 

chất đạo đức, tín nhiệm thấp, mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất 

là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp. 

6. Cải tiến phương thức đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan, 

đơn vị để nâng cao hiệu quả và phù hợp với tình hình mới. Sử dụng phần mềm theo 

dõi, đánh giá Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2018. 

7. Duy trì cập nhật thông tin và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý 

thông tin CBCCVC của thành phố. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về việc đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp 

theo, làm cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc khu vực công với 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với các đề án phát triển nguồn nhân lực, định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

8. Tiếp tục triển khai xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử thành phố 

giai đoạn 1 (2017 - 2018) theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 

năm 2017 của UBND thành phố phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành 

phố Cần Thơ.  

9. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, ứng dụng CNTT vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng số lượng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cấp sở và cấp huyện. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2018 của thành phố Cần Thơ./.  

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác CCHC năm 2017 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2018 của thành phố Cần Thơ) 
 

Nơi nhận: 

- TT. TU, TT. HĐND TP;  

- Đại biểu HĐND TP;  

- Sở, ban, ngành TP;  

- UBND quận, huyện;  

- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7);  

- Lưu: VT,ĐTS.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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