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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri  

trƣớc kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố 

 
 

Thực hiện Công văn số 4222/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Uiry 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ 

triển lãm xin thông tin  kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ tổ 

chức vào tháng 8/2018 (theo đề nghị của Cử tri quận Bình Thủy), cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ 

1. Tên hội nghị: Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018  

2. Chủ đề: “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển”.  

3. Thời gian: Buổi sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018 

4. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh 

Khu vực cồn Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

1. Về nội dung: 

1.1. Chƣơng trình Hội nghị chính thức  

a. Số đại biểu tham dự: hơn 600 đại biểu 

b. Chƣơng trình Hội nghị: diễn ra theo đúng kịch bản, kết thúc trước thời gian 

dự kiến 20 phút (11h40).  

Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần này, thành phố đã: Vinh danh và trao kỷ niệm 

chương cho 11 doanh nghiệp đại diện có hợp tác đầu tư với thành phố Cần Thơ; Trao 

10 Quyết định, Giấy chứng nhận đầu tư trị giá được 8.000 tỷ; Ký kết thỏa thuận hợp 

tác với 19 các nhà đầu tư trị giá được 85.000 tỷ đồng. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Khoa học và Công nghệ đã đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị và đưa ra các 

định hướng phát triển thành phố Cần Thơ. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao về công tác chuẩn bị 

của TP. Cần Thơ đã đạt được kết quả rất tốt với nhiều dự án cam kết đầu tư rất đa 

dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Cần Thơ có 

gần 1,5 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa rất cao, nhờ tăng trưởng cao, đời sống người dân 

nơi đây có nhiều khởi sắc, diện mạo đô thị khác xưa. Sức sống năng động của thành 

phố trẻ đang vươn lên. Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố sông nước, một 

đô thị sinh thái đáng sống. Bên cạnh đó, Cần Thơ còn là vùng đất được nhiều thiên 

nhiên ưu đãi, đó là nguồn lực rất lớn để phát triển các mặt như lúa gạo, thủy sản và trái 
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cây. Thủ tướng Chính phủ còn cho rằng Cần Thơ là trung tâm giáo dục đào tạo, không 

chỉ dân số tăng nhanh mà chất lượng dân số được đào tạo khá tốt, đó là niềm quan 

trọng của bất cứ nhà đầu tư khi đến với Cần Thơ. Các nhà đầu tư cần phối hợp với 

chính quyền cùng phấn đấu, hợp tác để đạt được thành công trong thời gian tới.  

1.2. Chƣơng trình bên lề: 

a. Triển lãm gian hàng thành tựu KTXH và các sản phẩm đặc trƣng:  

Với diện tích 240 m
2
, khu trưng bày đã giới thiệu các thành tựu, sản phẩm của 

các doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, khoa học công 

nghệ với 19 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu với các sản phẩm: 

+ Sản phẩm Nông nghiệp: Nông sản đông lạnh và đóng hộp, Gạo hữu cơ, 

+ Sản phẩm thương mại và du lịch: Rượu mận 6 tia, Đậu phộng, Đậu nành rang, 

Dược phẩm, Hàng may mặc, Dịch vụ hàng không, Bánh tét, Mắm cá tra, Bơ ca cao, 

bột ca cao, ca cao nguyên chất, hình ảnh tư liệu tour tuyến..... 

+ Sản phẩm khoa học công nghệ: Đinh, đinh dây công nghiệp chất lượng cao, 

Vườn ươm công nghệ, dự án quy hoạch khu công nghệ thông tin tập trung Cần Thơ, 

Máy PCR, máy điện di 

- Trong khu triển lãm, có bố trí màn hình LED để chiếu các phim giới thiệu của 

doanh nghiệp, các dự án mời gọi đầu tư bằng công nghệ số hóa trên bản đồ 

b. Đƣa các đại biểu tham quan thực địa dự án, theo 3 nhóm lĩnh vực kêu gọi 

đầu tƣ tại Hội Nghị.  

+ Tuyến 1: Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng: Khảo sát dự án trung tâm logistic 

hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ. 

+ Tuyến 2: Cờ Đỏ - Thới Lai - Ô Môn: Khảo sát thực địa dự án khu nông nghiệp 

công nghệ cao 3; Tham quan Trung tâm giống nông nghiệp thành phố Cần Thơ; Tham 

quan Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Tuyến 3: Quận Cái Răng: Khảo sát dự án Khu công nghệ thông tin tập trung 

thành phố Cần Thơ. 

Các đơn vị đề xuất dự án và các cơ quan đến làm việc đã nhiệt tình giới thiệu 

thông tin chi tiết dự án, tình hình hoạt động cũng như định hướng phát triển trong thời 

gian tới. Các đại biểu tham gia chuyến khảo sát đã đánh giá cao nội dung tổ chức và 

các dự án được giới thiệu. Sau chuyến đi các đại biểu sẽ nghiên cứu thông tin chi tiết 

để định hướng hợp tác với TP. Cần Thơ trong thời gian tới. 

1.3. Tài liệu: 

- In ấn và phát hành  650 bộ tài liệu Hội nghị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Sách 

tiềm năng và cơ hội đầu tư, danh mục dự án tóm tắt, danh mục 54 dự án chi tiết, túi tài 

liệu, kỷ yếu Hội nghị). 

2. Vê công tác lễ tân – hậu cần: 

Đã đón tiếp hơn 600 đại biểu (trong đó khoảng 100 đại biểu là người nước ngoài) 

tham dự Hội nghị và tham quan khu triển lãm. Bố trí phòng nghỉ, đưa đón cho hơn 200 

đại biểu là lãnh đạo Trung ương, các diễn giả, nhà tài trợ.  

Công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm tại Hội nghị được đảm bảo. 
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3. Về công tác truyền thông: 

3.1. Tuyên truyền trực quan: 

Cập nhật các thông tin tại website của Hội nghị, facebook của Trung tâm và cổng 

điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố. Đã liên kết banner Hội nghị với Cổng thông 

tin điện tử UBND. Ngoài ra còn cung cấp thông tin về Hội nghị cho cho một số Tập 

đoàn để truyền thông trên kênh của họ. Qua đó thu hút được nhiều nhà đầu tư tìm hiểu 

và quan tâm đến Hội nghị. 

3.2. Tuyên truyền qua cơ quan báo, đài: 

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo về Hội nghị Xúc 

tiến đầu tư Cần Thơ 2018: có hơn 40 cơ quan báo, đài đến tham dự. 

+ Phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về Hội nghị. Tại Hội nghị chính 

thức đón tiếp gần 80 cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn cùng các cơ quan báo chí khác 

đến tham dự tác nghiệp. Ban tổ chức có bố trí phòng tác nghiệp giành riêng cho các cơ 

quan báo chí. 

4. Về công tác vận động tài trợ: Lãnh đạo thành phố trực tiếp tham gia đoàn đi 

tiếp xúc trước Hội nghị và vận động tài trợ đủ kinh phí.  

5.  Về công tác bảo vệ: tổ chức Hội nghị đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại 

Hội nghị 

 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri quận 

Bình Thủy 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Lưu VT, XTĐT 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Khánh Tùng 
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