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BÁO CÁO 

Công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của  

Ủy ban nhân dân thành phố 
 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân (HĐND) thành phố về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ 

họp thường lệ năm 2019 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân (UBND) thành 

phố, các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện đã tiến hành kiểm điểm 

hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, giải 

pháp trong 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo này, UBND thành phố tập trung kiểm 

điểm hoạt động của UBND thành phố, công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND thành phố với những nội dung chính sau đây: 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU UBND THÀNH PHỐ 

1. Cơ cấu thành viên UBND thành phố 

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 

08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng 

Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, 

điều động, cách chức thành viên UBND. UBND thành phố có 26 thành viên 

UBND gồm có: 01 Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch1, 20 Ủy viên UBND2 (Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (khuyết 01 Ủy viên do nghỉ 

hưu theo chế độ), 01 Ủy viên phụ trách quân sự và 01 Ủy viên phụ trách công 

an). Về chất lượng: Chuyên môn: 09 Đại học, 12 Thạc sĩ, 04 Tiến sĩ, 01 Bác sĩ 

chuyên khoa 2 Y tế cộng đồng; chính trị: 05 cử nhân, 21 cao cấp. 

2. Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và Quyết định 

số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

thành phố xác định việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ trọng 

tâm và cấp bách. Thời gian qua, cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản đã kiện 

toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và quy định của Trung 

ương, đảm bảo bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu quả, 

phát huy tối đa nguồn lực của địa phương; tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm 

vụ, tiến hành củng cố, kiện toàn bộ máy bước đầu đạt được một số kết quả. 

Thành phố hiện có 22 cơ quan hành chính, 12 đơn vị sự nghiệp công lập, 

và 09 quận, huyện thuộc UBND thành phố và 16 Hội đặc thù cấp thành phố, 53 

Hội đặc thù quận, huyện. Hiện tại UBND thành phố được Bộ Nội vụ giao 1.937 

                                                           
1 Thực hiện Công văn số 1378/VPCP-TCCV ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng số lượng thành viên UBND các 

tỉnh, thành phố; UBND thành phố được cơ cấu tăng thêm 01 Phó Chủ tịch. 
2 Khuyết 01 ủy viên (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) do nghỉ hưu theo chế độ. 
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biên chế công chức, thẩm định 21.630 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập, 1.265 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự 

nghiệp công lập3 và HĐND thành phố phê duyệt 233 người làm việc tại các Hội 

có tính chất đặc thù. Hiện tại, thành phố có 1.821 công chức, 20.577 viên chức, 

195 người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù và 1.456 lao động hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

sự nghiệp công lập.  

Nhìn chung, với mô hình tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã phát 

huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý toàn diện, giảm 

được nhiều tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành.  

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU 

1. Hoạt động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, 

Thành ủy và HĐND thành phố 

a) Chính phủ đã xác định, năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh 

vực, với Phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, 

hiệu quả, bứt phá", Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 01, 02/NQ-CP ngày 

01 tháng 01 năm 2019 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. UBND thành phố 

đã chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy và 

HĐND thành phố, với nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tiếp tục phát triển kinh tế; 

điều hành ngân sách năm 2019; triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2019 của thành 

phố “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời 

sống nhân dân”; hỗ trợ giải quyết khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp 

xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; tập trung công tác xây dựng xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và tỷ lệ bao 

phủ bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các 

công trình trọng điểm; thực hiện chăm lo đời sống nhân dân và chính sách an 

sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy 

nổ và cứu nạn, cứu hộ... đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, 

chương trình công tác tháng, quý, năm; xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật… thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đường lối của Đảng, pháp luật của nhà 

nước, của Thành ủy và HĐND thành phố, làm cơ sở để cơ quan chuyên môn 

tham mưu thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tất cả 

các lĩnh vực trên địa bàn.  

Tại kỳ họp thứ 10 năm 2018 của HĐND thành phố đã quyết nghị và ban 

hành 12 nghị quyết thông qua các nội dung trình của UBND thành phố và 

UBND thành phố đã hoàn thành công tác triển khai cụ thể hóa đúng tiến độ, yêu 

cầu bằng các văn bản hành chính theo đúng thẩm quyền, làm cơ sở phục vụ 

công tác chỉ đạo điều hành và các hoạt động của UBND thành phố. Đồng thời, 

căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND 

                                                           
3 Riêng đối với hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính đến thời điểm hiện tại Bộ Nội vụ chưa có ý kiến; 
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thành phố, ngày 21 tháng 12 năm 2018 Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Thủ 

trưởng cơ quan, ban ngành tổ chức thực hiện và chuẩn bị tham mưu, đề xuất 

UBND thành phố xây dựng các nội dung trình HĐND thành phố trong năm 

2019, dự kiến tại kỳ họp thứ 13 năm 2019 của HĐND thành phố, UBND thành 

phố đã trình 16 tờ trình, và thực hiện 14 báo cáo đối với các nội dung theo quy 

định về nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND thành phố, các tờ trình, báo cáo đảm 

bảo yêu cầu về nội dung, tính cần thiết và tiến độ theo kế hoạch tổ chức kỳ họp 

của HĐND thành phố.   

2. Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

Từ đầu năm đến nay (ngày 01/01 đến 30/6/2019), UBND thành phố Cần 

Thơ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 66 nhiệm vụ và đã hoàn thành 

32/66 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 48,49%), 34 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai; các 

nhiệm vụ được cập nhật liên tục, đầy đủ trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của 

Văn phòng Chính phủ đảm bảo theo quy định. UBND thành phố thường xuyên 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi và tham mưu triển khai thực hiện 

nghiêm túc nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về các nhiệm vụ 

theo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, các Nghị quyết chuyên đề và 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2019, Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021… các nhiệm vụ được giao theo 

Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giải quyết các kiến 

nghị đề xuất của doanh nghiệp; chỉ đạo cập nhật kịp thời tiến độ kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Văn phòng Chính 

phủ, kết quả các nhiệm vụ giao cho UBND thành phố cơ bản đạt yêu cầu theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao năm qua còn một số hạn chế như: Nhiều nhiệm vụ giao mang tính chất chỉ 

đạo chung và thực hiện trong thời gian dài, một số văn bản giao nhiệm vụ đến 

chậm so với nhiệm vụ đã cập nhật trên hệ thống; thời gian thực hiện một số 

nhiệm vụ còn ngắn, một số nhiệm vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bộ ngành 

Trung ương nên đôi lúc việc trao đổi, xử lý thông tin còn hạn chế. 

3. Thực hiện nhiệm vụ công tác theo Luật tổ chức chính quyền địa 

phương và Quy chế làm việc của UBND thành phố 

a) UBND thành phố thực hiện nghiêm túc làm việc theo nguyên tắc tập 

trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá 

nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên; giải quyết công việc tuân 

thủ theo quy định pháp luật, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ; bảo đảm sự lãnh đạo của Cấp ủy, HĐND cùng cấp trong việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh 

nghiệp, lấy sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt 

động; với quyết tâm cao nhất của toàn bộ máy hành chính hoàn thành nhiệm vụ 
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chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán 

ngân sách năm 2019. 

b) UBND thành phố đã tổ chức chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố kịp thời, đầy đủ và sát hợp 

với tình hình thực tiễn, đảm bảo tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, thực địa công trình, dự án, tiến hành 

sơ kết, tổng kết việc thực hiện, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, khó khăn, 

vướng mắc và định hướng công tác. Định kỳ tại Phiên họp thường kỳ UBND 

thành phố đều tổ chức thảo luận, kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành và các hoạt 

động trên mọi mặt công tác UBND thành phố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

c) Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm trên tinh 

thần trách nhiệm cao, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố tập trung 

thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giải quyết các 

vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống 

Nhân dân theo mục tiêu đã đề ra; xử lý, tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh được dư 

luận quan tâm, cũng như thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại, cản 

trở sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.  

UBND thành phố đã tiếp nhận 10.820 văn bản gồm: 1.788 văn bản Trung 

ương và 9.032 văn bản địa phương (từ ngày 01/01 đến 30/6/2019), tăng 14% so 

với cùng kỳ; đã xử lý 10.421 văn bản4, đúng hạn 10.247 văn bản, trễ hạn 174 

văn bản (tương đương 1,6%). Việc ban hành các văn bản bám sát tình hình kinh 

tế - xã hội và yêu cầu cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm dân chủ, minh bạch, 

đúng trình tự, thủ tục, thể thức và thẩm quyền. 

Đặc biệt, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố duy trì trực tiếp 

tiếp công dân hàng tuần, đối thoại doanh nghiệp hàng tháng, tham gia đầy đủ 

tiếp xúc cử tri với HĐND thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội - đơn vị thành 

phố Cần Thơ5, qua đó đã trực tiếp lắng nghe ý kiến góp ý, kiến nghị của cử tri… 

từ đó đề ra các hoạt động, giải pháp, chính sách chỉ đạo điều hành phù hợp.  

d) Hoạt động hội họp: UBND thành phố tiếp tục duy trì việc giảm hội 

họp, tăng cường đi cơ sở6 và nâng cao hiệu quả, trách nhiệm xử lý công việc, 

tránh đùn đẩy và giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh. Nổi bật, Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch đã tổ chức kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu 

năm tại sở ngành, địa phương; chỉ đạo tình hình sản xuất lúa, công tác phòng 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiến độ triển khai các dự án thuộc lĩnh 

vực công nghiệp, thương mại - du lịch; kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các 

công trình dự án, khu dân cư, khu tái định cư, công tác bồi thường hỗ trợ tái 

định cư dự án, các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm…kịp thời đôn đốc chỉ 

đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản 

xuất, tiến độ thi công triển khai các công trình, dự án. 

                                                           
4 Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, đã  ban hành 8118 văn bản, giảm 3,2,%  (tương đương 263 văn bản) , trong đó: có 11 
văn bản quy phạm pháp luật, 1.550 quyết định, 08 chỉ thị và  6549 văn bản hành chính);  
5 UBND thành phố đã tiếp nhận và chỉ đạo 91 kiến nghị, đã có 100% có VB trả lời (trong đó có 13 ý kiến đang xem xét giải quyết); 
6 Từ  ngày 01/01 đến  30/6,  Chủ tịch, các Phó chủ tịch đã chủ trì 331 cuộc họp, giảm 34 so cùng kỳ năm trước và 66 lượt kiểm tra cơ sở; 
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đ) Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

tiếp các Đoàn công tác của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

ngành Trung ương…, tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tuyến với Chính phủ và 

Bộ ngành theo quy định; tại các cuộc họp UBND thành phố đã tham gia phát 

biểu và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển ngành nghề, lĩnh vực 

của thành phố và công tác chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách của Trung ương, 

được Chính phủ ghi nhận7, theo cập nhật thông tin Văn phòng Chính phủ đã 

chuyển các nội dung của UBND thành phố kiến nghị đến các cơ quan Trung 

ương liên quan để xem xét giải quyết. 

e) UBND thành phố tổ chức họp thường kỳ mỗi tháng một lần và theo yêu 

cầu nhiệm vụ thực tiễn có thể tiến hành phiên họp bất thường theo Quy chế làm 

việc của UBND thành phố: Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 05 phiên họp (có 04 

phiên họp hình thức trực tuyến), nội dung phân tích, đánh giá công tác chỉ đạo 

điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chủ tọa chỉ đạo trên 48 nhiệm vụ 

công tác và đề ra phương hướng, giải pháp thời gian tới; theo thẩm quyền của 

thành viên UBND thành phố đã cho ý kiến thông qua 08 nội dung cụ thể và các 

báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố. Công tác chuẩn 

bị các phiên họp UBND thành phố được tổ chức đúng thẩm quyền, trình tự, nội 

dung thông tin, đạt yêu cầu và đúng theo Quy chế. 

g) Họp giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chánh Văn 

phòng thành phố: Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể thường trực 

UBND thành phố cần có trao đổi thống nhất chủ trương giải quyết thì được đưa 

ra tại họp giao ban hàng tuần xem xét và thống nhất chủ trương thực hiện, đến 

ngày 30 tháng 6 năm 2019 đã tổ chức 16 cuộc họp giao ban, xử lý được 129 nội 

dung, sau cuộc họp đã chỉ đạo triển khai thực hiện. Các cuộc họp được chuẩn bị 

chu đáo, đạt yêu cầu, đúng Quy chế làm việc của UBND thành phố.  

h) Trong quan hệ công tác, sự chỉ đạo, phối hợp giữa UBND thành phố 

với UBND quận, huyện dựa trên nguyên tắc coi trọng hiệu quả xây dựng và tổ 

chức thực hiện chương trình công tác của UBND cấp trên đối với UBND cấp 

dưới. Duy trì định kỳ tổ chức làm việc tại quận, huyện và bố trí lịch để lãnh đạo 

UBND quận, huyện làm việc với UBND thành phố, Chủ tịch, Phó chủ tịch 

UBND thành phố để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tiếp nhận các đề xuất chỉ 

đạo điều hành. Những tháng đầu năm 2019, hoạt động thông tin chỉ đạo, điều 

hành giữa UBND thành phố và UBND quận, huyện được thông suốt, chính xác, 

kịp thời và hiệu quả.  

i) Hoạt động thông tin, báo cáo: Nhìn chung, UBND thành phố thực hiện tốt 

chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng của địa phương và báo cáo chuyên đề, đột xuất gửi về Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy 

và HĐND thành phố. Đối với những vấn đề quan trọng, liên quan đến địa 

phương, UBND thành phố kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương. Triển khai thực hiện 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về 

                                                           
7 Từ đầu năm đến nay (01/01 - đến 30/6), UBND thành phố đã kiến nghị 248 nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, trong đó có 14 

kiến nghị Quốc hội, 54 kiến nghị Chính phủ và 180 kiến nghị Bộ, ngành Trung ương; 
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việc Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, UBND 

thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực hiện Quy 

định chế độ thông tin báo cáo của UBND thành phố, đồng thời xây dựng và triển 

khai Hệ thống thông tin báo cáo thành phố, kết nối với Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ theo chỉ đạo của Chính phủ.   

4. Hoạt động xây dựng và ban hành Chương trình công tác 

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành và triển khai Chương 

trình công tác năm 20198 và được cụ thể hóa bằng Chương trình công tác quý, 

tháng và hàng tuần thực hiện chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Chương trình công tác bám sát các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của 

Chính phủ, của Thành ủy, HĐND thành phố và các đề xuất của cơ quan chuyên 

môn. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ theo 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chủ đề năm 2019, các giải pháp 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao đời sống vật 

chất tinh thần của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn chỉnh hệ thống cơ 

cấu tổ chức bộ máy các cơ quan... Nội dung công tác rõ ràng, thời gian và phân 

công cụ thể; đề cao được trách nhiệm của cá nhân được giao; định kỳ hàng 

tháng, quý có kiểm điểm đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện.  

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, UBND thành phố đã ban hành 33 chương 

trình công tác9 và đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả, đến nay theo đánh giá 

100% nhiệm vụ công tác đề ra đã triển khai, trong đó có 147 nhiệm vụ cụ thể đã 

hoàn thành, đạt 51,7% và 137 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai chiếm 48,3% 

tổng số nhiệm vụ đề ra. Ngoài chương trình công tác, trong chỉ đạo điều hành 

thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ 

đạo giao tổng số 1.623 nhiệm vụ cho Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, 

UBND quận, huyện và cơ quan liên quan, đã hoàn thành 1.445 nhiệm vụ, đạt 

89% trên tổng số nhiệm vụ đã giao (đúng hạn: 619, quá hạn: 826); 178 nhiệm vụ 

đang triển khai, chiếm 11% tổng số nhiệm vụ đã giao.  

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo chương trình công tác 

và các nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao cho Thủ 

trưởng cơ quan, một số nhiệm vụ còn thực hiện chậm so với tiến độ đề ra, cụ thể 

có 17 nhiệm vụ trễ hạn so với yêu cầu, chiếm tỷ lệ 11,6% tổng số nhiệm vụ hoàn 

thành, cá biệt có nhiệm vụ đến nay chưa hoàn thành, việc này đã ít nhiều ảnh 

hưởng đến hiệu quả chỉ đạo điều hành của thành phố trong 6 tháng đầu năm. 

5. Hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh và giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 01, 

02-NQ/CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 

UBND thành phố đã kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết của Chính phủ10 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm, 

                                                           
8 Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ; 
9 Trong đó: 01 chương trình công tác năm, 02 chương trình công tác quý; 6 chương trình công tác tháng và 24 lịch công tác tuần; 
10 Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và HĐND thành phố về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kê hoạch số 23/KH-
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thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng theo 

nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của thành phố, với kết quả nổi bật: 

a) Kinh tế thành phố tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so cùng kỳ, góp 

phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng, cải thiện môi trường 

đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế trong vùng và của cả 

nước, nổi bật: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 6,3% so với cùng kỳ; sản 

xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá cao; thương mại và dịch vụ tiếp tục phát 

triển đa dạng, sôi động và tăng trên hai con số; hoạt động xuất khẩu khởi sắc, lĩnh 

vực tài chính - ngân hàng tăng trưởng tốt, nợ xấu được kiểm soát; công nghệ 

thông tin, viễn thông, du lịch, vận tải, hậu cần lô-gi-stíc, ..., được chú trọng đầu 

tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội; sản xuất nông 

nghiệp ổn định và chuyển dịch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp đô thị… đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với kế hoạch. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 03 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ba đột phá chiến lược 

về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 

xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng chương trình hành động triển khai 

Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành 

ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các 

nguồn lực của nền kinh tế. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu đầu tư công, doanh 

nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và các 

đơn vị sự nghiệp và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

và môi trường tiếp tục có nhiều tiến bộ, đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ sức 

khỏe và bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; phát triển hiệu quả 

văn hóa, xã hội; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, 

thích ứng với biến đổi khí hậu từng bước được nâng cao.  

Đặc biệt, UBND thành phố tập trung công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức 

bộ máy, tinh gọn biên chế, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt khẩn trương chỉ đạo rà soát, xây 

dựng phương án đơn giải hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, góp phần nâng cao 

hiệu quả xử thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Theo báo 

cáo của Sở Nội vụ từ đầu năm đến nay đã tham mưu trình UBND thành phố việc 

sắp xếp tổ chức bộ máy của một số Sở, ban ngành thành phố, cụ thể: Hoàn thành 

việc sắp xếp, kiện toàn các Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành; phê duyệt 

cơ chế tự chủ cho 14 đơn vị sự nghiệp11; quyết định thực hiện sắp xếp, kiện toàn 

giảm 27 phòng chuyên môn thuộc 14 sở ngành12, qua đó giảm các chức danh cấp 

                                                                                                                                                                                     
UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố; 
11 Bao gồm: 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội, 

Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trường Trung cấp Nghề Thới Lai và Trung tâm Dịch vụ việc làm; 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; 
12 Cụ thể: 05 phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

02 Phòng chuyên môn thuộc Thanh tra thành phố; 01 phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ; 02 phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương; 02 

phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc; 01 phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 03 phòng chuyên môn thuộc Sở Xây 
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Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị 

sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế: Đã sắp xếp, kiện toàn, 

giải thể giảm 40 đơn vị sự nghiệp và 09 Chi nhánh phát triển quỹ đất quận, 

huyện13, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Công tác thông tin, tuyên tuyền được đẩy mạnh và triển khai hiệu quả các 

hoạt động đối ngoại, có tính chủ động trong hội nhập và tăng cường mời gọi thu 

hút đầu tư. Thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình 

hình mới; công tác huấn luyện, diễn tập và nhập ngũ; thực hiện tốt công tác bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm 

và các hành vi vi phạm pháp luật khác.  

b) Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 

năm 2019 của Chính phủ, UBND thành phố, các cấp các ngành và địa phương 

đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, triển khai nhiều 

giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và thân 

thiện; đồng thời, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

của UBND thành phố, của sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện, tập 

trung triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, các giải pháp tháo 

gở khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định giá cả thị trường, 

đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. 

UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban ngành thành 

phố, UBND quận, huyện, từng nội dung được giao xác định cơ quan chủ trì, cơ 

quan phối hợp, nhiệm vụ và theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện. Công tác xây 

dựng, tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận 

lợi, an toàn và thân thiện nhằm thu hút sự tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh 

của các thành phần kinh tế trên địa bàn được tăng cường. Đẩy mạnh việc chuyển 

đổi từ tư duy tháo gỡ khó khăn vướng mắc sang hỗ trợ cho doanh nghiệp14. 

Đồng thời, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số PCI và đánh 

giá cải thiện môi trường đầu tư thành phố giai đoạn 2014 - 2018, nhằm xác định 

các chỉ số thành phần thấp điểm xây dựng giải pháp cải thiện các thành phần 

thấp điểm cũng như cải thiện vị trí thứ bậc trong bảng xếp hạng. 

Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, rút ngắn quy trình xử lý, 

giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm chi phí thực hiện thủ tục 

hành chính; chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" 

                                                                                                                                                                                     
dựng, 01 phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 02 phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 01 phòng chuyên 

môn thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố; 02 phòng thuộc Sở Y tế; 03 phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; 01 phòng thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
13 Trong đó: sự nghiệp giáo dục giảm 08 đơn vị (07 sự nghiệp giáo dục cấp huyện, 01 sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); sự 

nghiệp y tế giảm 15 đơn vị (03 đơn vị thành phố, 09 đơn vị cấp huyện và 03 Trạm y tế cấp xã); sự nghiệp văn hóa giảm 11 đơn vị (giảm 01 
sự ghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 sự nghiệp văn hóa cấp huyện); giảm 01 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố 

(giải thể Trường Trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long); 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương, 02 đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND quận Ô Môn (giải thể Đội Quản lý trật tự đô thị, Ban Quản lý liên chợ quận) và 02 sự nghiệp thuộc UBND huyện Phong Điền 
(giải thể Ban Quản lý chợ và Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân Mỹ Khánh). Qua sắp xếp đã giảm: 08 phòng và 06 tổ chuyên môn; 50 chức 

danh (Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng ban, Phó trưởng ban, Trưởng, Phó Trưởng đoàn), 10 Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, 04 

trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng, giảm 27 người làm việc; tinh giản 15 biên chế. 
14Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý 329  nội dung đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp; Tổ chức thành 

công buổi đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp năm 2019 với sự tham gia của trên 170 đại biểu là doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, 

ngành nghề, các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đều được giải quyết thoả đáng tại buổi toạ đàm.  
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và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được nâng cao. Thủ tục thuế, 

hải quan được đẩy mạnh thông qua việc áp dụng hiện đại hoá, giảm thủ tục, thời 

gian và chi phí cho doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử quốc 

gia được vận hành hiệu quả đáp ứng được yêu cầu dịch vụ công mức độ 4. Môi 

trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thời gian cấp phép các thủ tục chuyên 

ngành trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, xây dựng, thẩm định thiết kế công 

trình, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... được giảm mạnh.  

Công tác hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp được thành phố triển 

khai thông qua Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp dưới hình thức 

“Ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”, tạo sự gắn kết giữa 

cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Các quy 

định về điều kiện kinh doanh rõ ràng, minh bạch và dễ thực hiện hơn. Nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường 

hậu kiểm gắn với điều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật (không quá một 

lần/năm); công khai trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo, 

trùng lắp; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt 

thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật rõ ràng tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh kết quả đạt được, trong công tác chỉ đạo triển khai tuyên truyền, 

phổ biến Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ tại số cơ quan chưa 

sâu sát, tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp còn nặng về hình thức, việc 

theo dõi, đánh giá quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp còn hạn chế; rà 

soát, đánh giá loại bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, gây cản trở hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vì tất cả các 

thủ tục hành chính đều do Trung ương ban hành và công bố; mặc khác văn bản 

pháp luật có liên quan thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, bổ sung đã làm 

ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp… 

6. Hoạt động phối hợp với cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan tư pháp 

a) Thực hiện đầy đủ quy định về phối hợp công tác    giữa UBND thành phố 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố 

chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, vận động 

Nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện 

các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ 

trong việc chuẩn bị nội dung, thực hiện chương trình các kỳ họp HĐND thành phố; 

các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố, đặc biệt là chuẩn bị chu 

đáo, an toàn phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tiến hành 

giám sát, tiếp xúc cử tri trên địa bàn theo đúng chương trình, kế hoạch, đôn đốc 

Thủ trưởng cơ quan, địa phương thực hiện lời hứa tại kỳ họp HĐND thành phố.  

b) Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và phát huy vai 

trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với hoạt động của 

UBND thành phố, các cơ quan, ban ngành thành phố, kể cả cán bộ và công chức 

nhà nước và đề ra giải pháp năng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của 
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UBND thành phố. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Ban Dân 

vận Thành ủy và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện quy chế dân chủ tại một số cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện công tác 

dân vận chính quyền; phối hợp xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm 

dân vận chính quyền” 2019 và tổ chức mở lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho 

45 cán bộ, công chức, viên chức Sở, ban, ngành đơn vị sự nghiệp thành phố và 

UBND quận, huyện... Tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức 

thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp.  

c) Phối hợp hiệu quả với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành 

phố Cần Thơ trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm 

Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyên truyền 

giáo dục pháp luật; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố; chỉ đạo các cơ quan liên quan 

không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi 

vi phạm pháp luật; đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không 

phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như 

vốn, tài nguyên, đất đai,... và đầu tư kinh doanh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Ngay từ đầu năm, trong hoạt động công tác của UBND thành phố luôn 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, giám sát của HĐND thành 

phố, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của từng thành viên UBND thành phố; sự 

phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa UBND thành phố với Thường trực HĐND 

thành phố, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban 

xây dựng Đảng thuộc Thành ủy và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội thành 

phố; cùng với việc chủ động cập nhật kịp thời và vận dung linh hoạt, nắm chắc 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bổ sung vào chương trình công 

tác, kế hoạch hoạt động; đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh 

nghiệp phát triển kinh tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, 

nhất là đối với người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội,… qua đó, góp phần  

duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh 

xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Qua 6 tháng đầu năm, 

hoạt động của UBND thành phố những điểm nổi bật như sau: 

1. Ưu điểm 

a) Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc chấp hành pháp luật; Quy định, Quy 

chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của UBND thành phố, tiếp tục 

coi trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý hành chính; đề cao 

chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND thành phố kết họp với trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố, các quyết định của UBND thành phố 

được ban hành đúng trình tự, thủ tục, tạo sự đồng thuận trong tập thể Ban cán sự 

đảng UBND thành phố; tập thể UBND thành phố; luôn bảo đảm sự tập trung, 

dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả; đảm bảo yêu cầu về công khai, minh 

bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện 

theo đúng quy định. 
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b) Kịp thời ban hành, triển khai có hiệu quả Chương trình, kế hoạch hành 

động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, 

Thành ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019 và nhiều văn bản hành chính khác, trong đó 

có các nội dung liên quan đến khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác 

chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực được chỉ ra tại nghị quyết của Thành ủy và 

Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2018. 

c) Có nhiều đổi mới trong phương thức chỉ đạo, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ của UBND thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, 

thể hiện tính tập trung và trọng tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 

đã đề ra, nhất là giải quyết các lĩnh vực ưu tiên về đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, nổi bật: 

Triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao, 100% chỉ đạo của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo 

được cập nhật, theo dõi tiến độ và kịp thời đôn đốc thực hiện; việc tiếp nhận 

phản ảnh của Nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp quan nhiều kênh đa dạng và 

cơ bản được giải đáp thỏa đáng; duy trì các kênh tiếp nhận đề xuất, kiến nghị 

của doanh nghiệp gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và được Văn 

phòng Chính phủ giao lại cho thành phố Cần Thơ; thực hiện giao - nhận văn bản 

liên thông trong chỉ đạo từ cấp Chính phủ, Bộ ngành Trung ương đến UBND 

thành phố và UBND thành phố đến các cơ quan chuyên môn và địa phương; thí 

điểm hợp nhất cơ quan hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý; tiếp tục thực hiện giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở, thực địa 

công trình, dự án; duy trì thông tin về tình hình kinh tế - xã hội với các địa 

phương liên kết, hợp tác với thành phố; chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế; 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và cơ quan tư pháp trên địa bàn, 

Ủy ban Mặt trật Tổ quốc thành phố, các Đoàn thể thành phố trong đổi mới, sáng 

tạo, cải tiến nội dung, cách thức tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ… qua đó, góp phần phát huy tính 

năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị trong đổi mới phương thức quản lý, 

chỉ đạo, điều hành gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hiệu lực, hiệu quả quản 

lý hành chính trên địa bàn. 

d) Công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm được các cân đối lớn trong nền 

kinh tế, cụ thể về Lao động và việc làm; Cân đối ngân sách - ngân hàng; Cân đối 

vốn đầu tư phát triển. Huy động các nguồn vốn xã hội tham gia vào đầu tư kiến 

thiết, phát triển thành phố không ngừng nâng lên về quy mô và tính đa dạng trên 

các ngành nghề lĩnh vực. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, thực 

hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, cũng như giải ngân các 

nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.  

đ) Phong cách, lề lối làm việc được đổi mới mạnh mẽ, thể hiện tính 

chuyên nghiệp ngày càng cao, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 

mới; nhiều Thủ trưởng cơ quan phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động đề xuất 

UBND thành phố cho chủ trương đối với hoạt động cơ quan, địa phương mình, 
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cũng như đề xuất chỉ đạo điều hành trong thực hiện chương trình công tác và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ 

máy các sở, ban, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh 

vực, nâng cao hiệu quả hoạt động.  

e) Tập trung huy động mọi nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng, nhất là giao thông, cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không phục vụ 

sự phát triển của thành phố và vai trò trung tâm, động lực của vùng; chủ động xử 

lý hiệu quả các vụ việc phát sinh liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản 

của Trung ương trên địa bàn thành phố. 

g) Hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm phát 

triển, con người được chăm lo phát triển toàn diện; xây dựng và phát triển môi 

trường văn hóa - xã hội lành mạnh; nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường quản lý, lập lại trật tự đô thị, trật tự an 

toàn giao thông, bước đầu đạt kết quả tích cực và được người dân ủng hộ, đặc 

biệt trong phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.  

h) Thường trực UBND thành phố, Tổ công tác của Chủ tịch UBND thành 

phố duy trì việc kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu kế 

hoạch, nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành 

phố giao cho các cơ quan chuyên môn và địa phương; thực hiện nghiêm túc kỷ 

luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước, nhất là quy chế làm việc (giờ 

giấc làm việc, hội họp, công tác phối hợp…); thường xuyên giáo dục cán bộ, công 

chức về ý thức phục vụ Nhân dân, đạo đức công vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, 

nhất trí nỗ lực cao để lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ, quan 

tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của doanh nghiệp và dư luận xã hội.  

i) Tiếp tục thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa 

phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ 

vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Bảo vệ an 

toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, tết.  

Nhìn chung, trong chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố làm việc theo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể 

UBND thành phố, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch và Ủy viên UBND thành phố; giải quyết công việc theo quy định của pháp 

luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sự 

lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố trong việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Hạn chế, tồn tại 

a) Trong hoạt động 6 tháng đầu năm của UBND thành phố chỉ đạo, điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, bên cạnh những kết quả 

đạt được, còn một số hạn chế, tồn tại như đã nêu tại Báo cáo về kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019, cùng các báo cáo chuyên đề khác của UBND thành phố đã báo cáo 

HĐND thành phố. Báo cáo này, chỉ nêu 05 tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều 

hành như sau: 
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- Hoạt động quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực tính đột phá chưa cao như: 

Phát triển sản xuất công nghiệp, triển khai các nội dung đã ký kết liên kết hợp 

tác với các địa phương, viện trường; một số lĩnh vực chưa thể hiện rõ vai trò 

động lực, có sức lan tỏa trong vùng; tính liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng 

thương mại, dịch vụ với các tỉnh lân cận chưa đạt yêu cầu; lĩnh vực nông nghiệp 

công nghệ cao chưa được phát triển mạnh; hệ thống hạ tầng giao thông vận tải 

tuy có phát triển nhưng chưa phát huy đúng mức công năng là đầu mối giao 

thông vận tải của vùng. 

- Các hoạt động công tác cụ thể hóa nhiệm vụ năm 2019 tại một số sở, 

ngành và địa phương chưa thật sự chủ động, tích cực, vẫn còn theo lối mòn, 

nặng về hình thức; việc phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ chưa thật 

sự chủ động… đã ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. 

- Hiện tại việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đôi lúc còn bị động; một 

số trường hợp xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn còn chậm so với tiến độ đề ra; 

cải cách hành chính tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

trong giải quyết hồ sơ, thủ tục cho nhân dân và doanh nghiệp; một vài nơi công 

chức, viên chức có tinh thần thái độ làm việc chưa đúng theo quy chế công vụ, 

trách nhiệm chưa cao.  

- Đôi lúc còn thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ công tác năm 2019, đặc biệt là các kết luận tại Phiên họp UBND thành phố, 

các chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, chưa kiên quyết 

phê bình các cơ quan trong việc chậm thực hiện, chức năng nhiệm vụ được giao; 

một số giải pháp chỉ đạo điều hành hiệu quả chưa rõ nét.  

- Công tác tham mưu, đề xuất, thực hiện chế độ thông tin báo cáo nhất là 

thời gian gửi báo cáo định kỳ còn chậm, chưa theo đúng thời gian quy định, 

thông tin số liệu đôi lúc chưa thống nhất giữa các ngành, việc nghiên cứu phân 

tích chuyên môn chưa sâu đã dẫn đến nội dung báo cáo chất lượng chưa cao; nội 

dung trình phải thông quan nhiều lần tại các Phiên họp UBND thành phố; đại 

biểu tham dự các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chủ trì chưa chủ động 

thảo luận, đề xuất và thậm chí cử công chức, viên chức dự không đúng thành 

phần… đã ảnh hưởng đến chất lượng chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. 

b) Nguyên nhân: 

- Với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách 

nhiệm trước Nhân dân thành phố, HĐND thành phố và cơ quan hành chính nhà 

nước cấp trên, nên khối lượng các hoạt động, công tác khá lớn và yêu cầu nhiệm 

vụ ngày càng cao trong thực hiện chủ trương, chính sách, các giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và vai trò trung tâm, là 

động lực cho sự phát triển của toàn vùng. 

- Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố tại một số cơ 

quan, địa phương chưa thực sự nghiêm túc; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa 

được quan tâm đúng mức; phong cách lề lối tác phong làm việc còn chậm đổi 

mới, còn trông chờ ỷ lại cấp trên; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức 

chưa thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách pháp luật mới ban hành, 
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đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và hiệu quả trong công tác tham mưu, đề 

xuất thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương.  

- Tính chuyên nghiệp và chủ động trong thực thi công vụ, trong ứng dụng 

khoa học và công nghệ vào quản lý hành chính nhà nước tại các cơ quan và địa 

phương chưa nhiều; tầm nhìn chiến lược về định hướng phát triển ngành, lĩnh 

vực ở một số Thủ trưởng cơ quan, địa phương chưa được phát huy.  

- Chưa quan tâm chưa đúng mức công tác kiểm tra, đôn đốc thường 

xuyên, chưa kiên quyết phê bình, nhắc nhở các sở, ban, ngành, địa phương trong 

việc thực hiện, chức năng nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp phát huy hiệu 

quả vai trò giám sát cộng đồng chưa rõ nét.  

- Nhiều chính sách và quy định pháp luật điều chỉnh tại nhiều ngành, 

nghề, lĩnh vực còn chậm ban hành, nhiều chồng chéo, chưa phù hợp thực tiễn, 

chậm sửa đổi, điều chỉnh, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi. 

Trên đây là những tồn tại, hạn chế cơ bản được nêu ra trong hoạt động 

công tác những tháng đầu năm 2019, UBND thành phố xác định một phần do 

nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu; tinh thần 

trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, của Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND thành phố ở một số sở, ban ngành, UBND quận, huyện đôi 

lúc chưa quyết liệt, vai trò người đứng đầu cơ quan còn chưa sâu sát, thiếu quan 

tâm, đôn đốc kiểm tra; trách nhiệm trong phối hợp xử lý công tác và tổ chức 

thực hiện cơ chế, chính sách chưa chặt chẽ, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách 

nhiệm còn diễn ra; ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm của một bộ phận cán 

bộ, công chức viên chức chưa cao, thiếu chủ động, chuyên nghiệp trong nghiên 

cứu, phát hiện, đề xuất và tham mưu xử lý trong thực thi công vụ. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Qua đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019 của UBND thành phố, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm sau đây: 

a) Trong mọi hoạt động công tác phải chấp hành nghiêm túc Hiến pháp, 

chủ trương chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp 

ủy Đảng, HĐND cùng cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

đoàn kết, thống nhất trong Ban Cán sự Đảng UBND và các Ủy viên UBND 

thành phố trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ; dám làm, dám chịu trách nhiệm, 

quan tâm giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của Nhân dân. 

b) Tuân thủ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và phát huy hiệu lực, hiệu quả 

Quy chế làm việc của UBND thành phố; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, không chủ quan, nóng vội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giải quyết 

kịp thời những vấn đề phát sinh, định kỳ đánh giá, kiểm điểm, bảo đảm công tác 

chỉ đạo, điều hành thông suốt, thống nhất. 

c) Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính năng 

động, sáng tạo của các cơ quan, địa phương; đặc biệt cấp ủy, chính quyền, cá 

nhân người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, cụ 
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thể, sâu sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo, chủ động linh hoạt, quyết tâm hoàn 

thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

d) Quan tâm công tuyên truyền, công khai, minh bạch trong hoạt động 

quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố theo quy định; tăng cường 

thực hiện hiệu quả công tác    phối hợp giữa UBND thành phố với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc thành phố và các Đoàn thể thành phố trong triển khai thực hiện các 

chương trình, kế hoạch hoạt động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, 

phát huy sức mạnh của toàn xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận của Nhân dân 

để chủ trương, chính sách và pháp luật đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 

Căn cứ kết quả hoạt động, nhiệm vụ kế hoạch, chương trình công tác và 

chủ đề năm 2019, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, cơ quan, ban 

ngành thành phố, UBND quận, huyện và cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao; 

quyết tâm hành động bám sát mục tiêu, chủ động, sáng tạo, thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019, 

như đã nêu Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

UBND thành phố trình HĐND thành phố kỳ họp thứ 13. Ngoài ra, tập trung 

thực hiện hiệu quả các hoạt động trong tâm sau: 

1. Tập trung các hoạt động công tác của UBND thành phố đẩy mạnh thực 

hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 

của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố giao; đồng hành với phương châm hành 

động của của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, 

bứt phá", đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hành 

động triển khai các Nghị quyết số 01, 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 

của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, khẩn trương thể chế 

hóa các nghị quyết được thông qua tại kỳ hợp thứ 13 của HĐND thành phố, 

trọng tâm là các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm theo 

Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 13 của HĐND thành phố. 

2. Xây dựng, triển khai hoạt động, công tác cụ thể hóa các chương trình, 

kế hoạch của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa 

XII), các nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương liên quan, trước mắt 

ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ 

Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của 

Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các 

nguồn lực của nền kinh tế; tập trung công tác phục vụ tổng kết thực hiện Nghị 

quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02  năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng 

và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước; hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao cho thành phố Cần Thơ năm 2019. 
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3. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (ban hành 

kèm theo Quyết định số 440, 2722/QĐ-UBND năm 2016 của UBND thành 

phố); phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

4. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của  

Chính phủ, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quy định một số cơ chế đặc thù về đầu 

tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ; xây 

dựng và triển khai Kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Danh mục các dự án 

tại Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ. 

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh tư kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của thành phố, xây dựng chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư ngoài 

ngân sách của thành phố, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn thành phố theo quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, định kỳ 

hàng tháng UBND thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, 

kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ vướng mắc khó khăn và kiến nghị 

cho doanh nghiệp. 

5. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND thành phố, tiếp tục 

đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành mang lại hiệu quả thực chất, chú trọng 

việc tổ chức thực hiện, gắn việc chỉ đạo, triển khai với đôn đốc, kiểm tra; đề cao 

trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tiết kiệm triệt, triển khai các giải pháp 

đẩy mạnh huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội thành phố.  

6. Tiếp tục triển khai, quán triệt, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của 

Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 

19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số 07-

KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 27-CTr/TU, Chương trình số 28-

CTr/TU của Thành ủy, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán 

bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục tình trạng chồng, chéo, 

thiếu chặt chẽ, đồng bộ khi thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước. 

7. Rà soát đánh giá và tiến hành các hoạt động, các giải pháp nâng cao 

hiệu quả hợp tác, liên kết vùng, tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến 

đầu tư thu hút mạnh đầu tư, đặc biệt khẩn trương xúc tiến và triển khai các ký 

kết thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cần Thơ năm 2018 do 

Thủ trướng Chính phủ chủ trì, góp phần tạo ra nguồn lực quan trọng, giải quyết 

việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và nâng tầm nền kinh tế thành phố. 

8. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, chú trọng an 

toàn giao thông, phòng - chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Giữ vững 

và bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng, các 
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ngày lễ, tết của cả nước và thành phố. Bảo đảm an ninh dân tộc - tôn giáo, quan 

tâm công tác thanh niên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo đúng mục tiêu, ý nghĩa và hiệu quả; sắp xếp, sáp nhập ấp, 

khu vực của thành phố Cần Thơ theo quy định.  

9. Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách, chương trình công tác năm 2020, giai đoạn 2021 - 2025 theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương, kết 

hợp với thể chế hóa Nghị quyết của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2020, Nghị 

quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nghị quyết chuyên đề được 

thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thành phố.  

10. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan 

Trung ương trên địa bàn thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh, hợp tác đối ngoại và điều hành ngân sách. Phát 

huy kết quả quy chế dân chủ ở cơ sở và đề cao vai trò giám sát của Nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể đối với hoạt động 

của cơ quan, cán bộ và công chức nhà nước trong thực thi nhiệm vụ, xử lý 

nghiêm theo quy định. Phát huy vai trò của các tổ chức hội đặc thù và các tổ 

chức có tính chất xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc tập hợp, 

liên kết, hỗ trợ và bảo vệ của quyền lợi hợp pháp của nhân dân và doanh nghiệp 

theo quy định pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019 của UBND thành phố (thay thế Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 14 

tháng 6 năm 2019), kính trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 13 năm 2019 

theo kế hoạch./. 
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