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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiêṃ kỳ 2016-2021 

 

Căn cứ Công văn số 727/VPUB-TH ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc báo cáo kết quả công tác tổ chức triển 

khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 

35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố (Nghị quyết ). Sở Công 

Thương báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 như sau: 

1. Công tác triển khai 

Căn cứ Nghi ̣ quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố; Kế 

hoạch số 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp chủ 

yếu chỉ đạo , điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dư ̣toán ngân sách năm 

2019; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2019 về Chương 

trình công tác năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 22/KH-

UBND ngày  25  tháng 01 năm 2019  của Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

triển khai thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính , tâp̣ trung 

đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. 

Ban lañh đaọ Sở Công Thương đa ̃khẩn trương , chỉ đạo xây dựng và triển 

khai chương trình công tác năm , kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của 

Hôị đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiện trong năm 2019 

2. Kết quả nhiêṃ vu  ̣ phân công tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân thành phố: 

2.1. Tiếp tuc̣ phát triển công nghiêp̣ theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các 

ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiêp̣ kỹ thuâṭ cao, công nghiêp̣ 

hô ̃trợ; quan tâm phát triển công nghiêp̣ chế biến nông sản , thủy sản, gắn với  

phát triển  kinh tế nông nghiệp , xây dưṇg nông thôn mới , đăc̣ biêṭ quan tâm xây 

dưṇg và phát triển các sản phẩm công nghiêp̣ chủ lưc̣ của điạ phương 

a). Tổ chức xây dưṇg các chương trình , đề án phát triển các ngành công 

nghiêp̣ phuc̣ vu ̣nông nghiêp̣, công nghiêp̣ kỹ thuâṭ cao và công nghiêp̣ hỗ trơ ̣: 

- Đề án Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng 

hiện đại: Đa ̃tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề án , đang phối hợp với đơn vị 

tư vấn chỉnh sửa nội dung thuyết minh Đề án theo ý kiến góp ý của thành viên 

Hội đồng; 

- Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến chuyên sâu thành phố Cần 

Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Đã có Quyết định về việc giao 
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bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, đang xét chọn đơn vị  tư vấn xây dựng Đề án; 

- Đề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong 

khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2025”: Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt tại Quyết định số 1289/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019; đang lập kế hoạch xây dựng cơ chế chính 

sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư.  

b). Phát triển công nghiệp chế biến nông sản , thủy sản, gắn với phát t riển 

kinh tế nông nghiệp:  

Ngành công thương phối hợp với Sở ngành , điạ phương kêu gọi các doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, mũi 

nhọn của thành phố) theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 

2018 của Chính phủ; hướng dẫn 4 doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị, giai đoạn 2018 - 2020, 

trong đó đã khảo sát thực tế 2 doanh nghiệp để xem các điều kiện hỗ trợ theo 

quy điṇh. 

 Phối hợp với các sở, ngành liên quan và các quận/huyện tổ chức kêu gọi 

đầu tư vào các Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến nay có 01 nhà đầu 

tư đăng ký đầu tư cơ sở hạ tầng vào cụm công nghiệp Bình Thủy và 07 doanh 

nghiệp đăng ký đầu tư cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp Phong Điền; phối hợp 

với Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các nội 

dung về việc thành lập cụm theo đúng quy định, đúng tiến độ; kêu gọi đầu tư 

cụm công nghiệp Phong Điền và cụm công nghiệp Thới Lai, các cụm công 

nghiệp này đã đưa vào danh muc̣ dự án kêu gọi đầu tư năm 2018 tuy nhiên đến 

nay chưa có nhà đầu tư. 

2.2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại , quan tâm hô ̃trơ ̣

doanh nghiêp̣ ứng duṇg công nghê ̣thông tin vào hoaṭ đôṇg th ương maị . Phát 

triển các hình thức thương maị điêṇ tử , đăc̣ biêṭ là quản lý tính hợp pháp , trung 

thưc̣, chất lươṇg và quản lý kinh tế đối với các hoaṭ đôṇg thương maị điêṇ tử. 

- Về công tác xúc tiến thương maị : Xây dưṇg và triển  khai Kế hoạch số 

1041/KH-SCT ngày 14 tháng 5 năm 2019 Tổ chức Đoàn tham gia Hội nghị kết 

nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 

2019 nhằm giới thiệu về tiềm năng hợp tác , sản phẩm đặc trưng của thành phố 

Cần Thơ, giới thiệu cơ chế, chính sách mời gọi đầu tư sản xuất, phát triển hệ 

thống phân phối tại thành phố Cần Thơ; phối hơp̣ các Sở ngành , đơn vi ̣ liên 

quan chuẩn bi ̣ tổ chức Phiên chợ rau, củ, quả cuối tuần tại Công viên Lưu Hữu 

Phước; 

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển 

lãm thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt về nông 

thôn, khu dân cư; Hỗ trơ ̣doanh nghiêp̣ tham gia Hôị chơ ̣Công Thương khu vưc̣ 

phía Nam tại Bà Rịa –Vũng tàu (từ ngày 11-15/7/2019).  

Thông tin đến doanh nghiệp tham dư ̣các hội chợ triển lãm chuyên ngành 

diễn ra tại một số tỉnh/thành phố: Hội chợ Triển lãm thành tựu 15 năm xây dựng 
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và phát triển tỉnh Hậu Giang (trưng bày gần 30 sản phẩm của 07 doanh nghiệp); 

hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ ThaiFex tại Thái Lan (Công ty TNHH 

MTV Phạm Nghĩa T&N hỗ trợ 75% chi phí thuê gian hàng); kết nối doanh 

nghiêp̣ xuất khẩu chủ lực của thành phố thông qua chương trình xúc tiến thương 

mại, đầu tư  tại thị trường Canada, Singapo và Malaysia; Chương trình xúc tiến 

thương mại quốc gia năm 2019 của Bộ Công Thương để hỗ trợ các doanh nghiệp 

thông tin và giới thiệu sản phẩm tới các nhà cung ứng lớn, tìm đầu ra cho sản 

phẩm đồng thời tìm nguồn cung nguyên liệu để đẩy mạnh sản xuất. 

- Hô ̃trơ ̣doanh nghiêp̣ ứng duṇg thương maị điêṇ tử trong kinh doanh : 

triển khai các nhiêṃ vu ̣trong khuôn khổ Chương trình phát triển thương mại 

điện tử quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; ban hành Kế hoac̣h phát triển thương 

mại điêṇ tử năm 2019: Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (đơn 

vị thuộc Bộ Công Thương) thưc̣ hiêṇ các đề án: Xây dưṇg sàn giao dịch Thương 

mại điện tử thành phố Cần Thơ ; Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến 

cho các sản phẩm chủ lực của thành phố Cần Thơ; Hỗ trợ doanh nghiệp xây 

dựng website Thương mại điện tử; quảng bá , xây dưṇg thương hiêụ trên cổng 

thương maị điêṇ tử Quốc gia (www.ECVN.com).  

Theo công bố chính thức của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 

(VECOM) về Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2019 thì thành phố Cần 

Thơ xếp hạng 10 (tăng 01 bâc̣ so với năm 2018); Có 514 điạ chỉ website của 

doanh nghiêp̣ đăng ký và thông báo website thương mại điện  tử với Bô ̣Công 

Thương; gần 100% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử: website, email... 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

3. Tăng cường công tác phối hơp̣ thanh tra , kiểm tra, kiểm soát tốt thi ̣

trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý 

thị trường. 

- Tăng cường công tác phối hơp̣ thanh tra , kiểm tra : Trong 6 tháng đ ầu 

năm ngành công thương t riển khai các nhiệm vụ theo Kế hoac̣h thanh tra năm 

2019, đa ̃tiến thành 02 cuộc thanh tra về lĩnh vực xăng dầu, hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung; thanh tra đột xuất 01 cuộc việc chấp hành các quy 

định về xây dựng hạ tầng kỹ thuật điện và hoạt động điện lực. Qua 02 cuôc̣ 

thanh tra, đã báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu , điều kiện giao dịch chung áp duṇg thực tế 

và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Tiếp nhận 05 đơn phản ánh, kiến nghị của cá nhân nội dung liên quan đến 

giá điện và hoạt động bán hàng đa cấp (đã giải quyết 04 đơn thuộc thẩm quyền, 

còn 01 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển đến Sở Thông tin và Truyền 

thông); thẩm định 23 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vượt thẩm quyền do các 

đơn vị chuyển đến. Sở đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng, tịch 

thu tang vật trị giá khoảng 150 triệu đồng và gần 20 nghìn bao thuốc lá điếu 

nhập lậu các loại; tiếp 03 lượt công dân, nội dung liên quan đến điện, hacker 

thâm nhập E-mail và làm giả chứng từ giao dịch; tổ chức chương trình khuyến 

mại. 
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- Phối hơp̣ k iểm soát tốt thi ̣trường , kịp thời xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật trong hoạt động quản lý thị trường : Thực hiện chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND thành phố, Ban 

Chỉ đạo 389 thành phố đã kịp thời triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo 

các sở, ban ngành, các quận, huyện trong công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả.  

Sở Công Thương phối hơp̣ vớ i Cục Quản lý thị trường tham mưu kiêṇ toàn 

Ban Chỉ đạo 389 thành phố; Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 43/KH-BCĐ389 ngày 25/4/2019 của Ban Chỉ đạo 389 thành phố 

Cần Thơ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả năm 2019; Duy trì và thực hiện tốt đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 

quốc gia; đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 thành phố qua Văn phòng 

Thường trực BCĐ 389/TP: 02923.810.481, từ đó các nguồn tin báo về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các lực lượng chức năng thẩm tra 

xác minh làm rõ và ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các đối tượng vi phạm. 

Tiếp tuc̣  triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019; Kế hoạch số 

508/KH-CCQLTT ngày 15/9/2017 về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020; Kế hoạch 

số 76/KH-CCQLTT ngày 24/01/2018 về tăng cường công tác phòng, chống 

buôn bán hàng lậu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất 

lượng và Kế hoạch số 197/KH-CCQLTT ngày 06/3/2018 về đấu tranh phòng, 

chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất 

xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020. Tổng số vụ kiểm tra , xử l ý 

trong lĩnh vực quản lý thị trường  6 tháng đầu năm 2019: đa ̃kiểm tra 1.106 

vụ, tăng 78 vụ so với cùng kỳ, trong đó : số vu ̣xử lý 503 vụ, giảm 385 vụ so 

cùng kỳ . Tổng số tiền thu phaṭ  nôp̣ ngân sách nhà nước gần  3,62 tỷ đồng . 

Trên đây là nôị dung báo cáo kết thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết số 35/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn taị kỳ hop̣ thứ 10 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố Cần Thơ khóa IX , nhiêṃ kỳ 2016-2021, Sở Công Thương 

xin báo cáo Hôị đồng nhân dân thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Hôị đồng nhân dân thành phố; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTCTH, MT.4 

GIÁM ĐỐC 
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