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BÁO CÁO 

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019  

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản khác 

liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 1; Quyết định số 

885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của 

thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 6 tháng đầu năm và phương hướng thực 

hiện 6 tháng cuối năm 2019 2 như sau: 

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THTK, CLP: 

1. Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, 

các quy định của pháp luật về THTK, CLP: 

Được sự quan tâm chặt chẽ của Thành ủy và Hội đồng nhân dân (HĐND) 

thành phố, năm 2019 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố quán triệt và tiếp tục 

chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, 

trong đó quan tâm, chú trọng việc phổ biến, học tập, triển khai thực hiện Luật 

THTK, CLP bằng nhiều hình thức như: Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên lao động; lồng ghép các lớp tập huấn hoặc các cuộc họp giao 

ban, các buổi sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền 

thông qua báo đài, đăng tải trên trang thông tin điện tử, qua đó tăng cường hiểu 

biết pháp luật, nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân về công tác THTK, CLP; các giải pháp phòng 

ngừa về tham nhũng, lãng phí được triển khai có hiệu quả; hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương ngày càng chặt chẽ, công khai và minh bạch.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình 

THTK, CLP: 

                                           
1 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 

188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.   

2
 Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. 
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Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban ngành và đại phương quán triệt và thường 

xuyên giám sát việc thi hành Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đầu năm UBND thành phố đã ban hành Chương trình THTK, CLP của thành phố 

Cần Thơ năm 2019 (tại Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019) 

với mục tiêu tổng quát của Chương trình THTK, CLP năm 2019 là tạo chuyển biến 

rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất 

với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng 

cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, an ninh 

quốc phòng, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội”. 

 Thành phố tiếp tục phát huy kết quả công tác THTK, CLP đã đạt được 

trong năm 2018 để tập trung toàn lực thực hiện tốt các nội dung trọng điểm sau:  

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP tại các sở, 

ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND quận, huyện, phát huy tính gương 

mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

CBCCVC trong THTK, CLP; nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của các 

cơ quan truyền thông, báo chí; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công 

tác tuyên truyền, vận động về THTK, CLP.  

- Tiếp tục tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, 

trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Điều hành NSNN; đầu tư xây dựng 

cơ bản; quản lý và sử dụng tài sản công; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản; quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước; quản lý và sử 

dụng CBCCVC;...  

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính 

(CCHC) của các cấp, các ngành gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực. Thực 

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

chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đổi mới 

phương thức, lề lối làm việc, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ 

nhân dân; Tăng cường phối hợp triển khai việc THTK, CLP giữa các sở, ban, 

ngành cấp thành phố và UBND quận, huyện, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể để thực hiện 

có hiệu quả công tác THTK, CLP.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện 

Chương trình THTK, CLP; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý 

vi phạm theo quy định của pháp luật.  

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP và xử lý các 

trường hợp vi phạm pháp luật về THTK, CLP 
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Thành phố chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các đơn vị chủ động xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm 

tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc, tập trung một số nội dung, lĩnh vực 3. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố đã tổ chức, triển khai và thực 

hiện được 229 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 97,03% (229/236) kế hoạch năm, tập 

trung vào các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng tài chính; 

thu chi và quyết toán ngân sách nhà nước theo niên độ; quản lý tài nguyên 

khoáng sản; chế độ chính sách xã hội; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật 

về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…  

 Qua thanh tra, kiểm tra Thành phố đã xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà 

nước 4.431 triệu đồng và đã nộp ngân sách 4.344 triệu đồng, đạt tỷ lệ thu hồi 

98,03% (4.344/4.431); đồng thời qua công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn 

thành phố chưa phát hiện hành vi vi phạm trong công tác THTK, CLP.   

II. Tình hình, kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực: 

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước: 

Bước vào năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước (NSNN) 

giai đoạn 2017 - 2020. Trên cơ sở quy định của Luật NSNN năm 2015 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN, UBND thành phố Cần Thơ đã giao cho Sở 

Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, thực hiện nghiêm túc các 

quy định của nhà nước từ công tác lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước.  

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 

HĐND thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019. Khi 

giao dự toán thu - chi ngân sách cho các đơn vị cấp thành phố và quận, huyện, 

Thành phố đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiết kiệm chi 

thường xuyên 10% tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, 

khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) số tiền 

96.356 triệu đồng. Cụ thể như sau: 

- Cấp thành phố: 34.618 triệu đồng; 

- Cấp quận, huyện:   61.738 triệu đồng. 

Trong thẩm định dự toán chi thường xuyên căn cứ các quy định, định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu của nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị để 

                                           
3 Cơ chế điều hành và tổ chức thực hiện các Dự án, Đề án, Chương trình có nguồn gốc từ ngân sách 

nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên thiên nhiên; Tình 

hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ; Quản 

lý, sử dụng kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình mục tiêu; các quỹ tài chính 

nhà nước ngoài ngân sách; Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm 

việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân 

sách nhà nước cấp kinh phí; Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; Quản lý, sử 

dụng kinh phí theo ngành và lĩnh vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 



4 

thực hiện, kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng chế độ quy định, vượt 

định mức; các khoản chi có tính phô trương, hình thức, gây lãng phí. 

Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán 

đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định; thực hiện 

nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí.  

Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ 

chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm; hạn chế bố trí kinh 

phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, qua công tác thẩm tra dự toán chi thường 

xuyên đã tiết kiệm so với đề nghị của các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền  

15.567 triệu đồng (cấp thành phố 8.948 triệu đồng, cấp quận/huyện 6.619 triệu 

đồng). Cụ thể, số tiết kiệm qua thực tế như sau: Tiết kiệm trong phê duyệt dự 

toán tổ chức tổ chức lễ hội 1.533 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị tiết kiệm 

1.450 triệu đồng; hội nghị, hội thảo 180 triệu đồng; các nội dung khác phát sinh 

5.595 triệu đồng; đào tạo tập huấn 190 triệu đồng; diễn tập phòng thủ 3.587 triệu 

đồng; phòng chống dịch bệnh gia xúc, gia cầm 2.124 triệu đồng; cải cách hành 

chính 908 triệu đồng. 

2. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập: 

Trên cơ sở các văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể của trung ương và 

địa phương thành phố đã phê duyệt, ban hành các quyết định như sau:   

- Phê duyệt cơ chế tự chủ cho 14 đơn vị sự nghiệp (Tổ chức lại các phòng 

chuyên môn thuộc cơ quan hành chính: Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Sở 

Công Thương; Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư);  

- Tổ chức và tin gọn lại các phòng chuyên môn của 09 cơ quan quản lý 

nhà nước (Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Sở Công Thương; Sở Lao động - 

Thương binh và xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc...);  

- Ban hành Quyết định giải thể 04 đơn vị (Đội Quản lý trật tự đô thị quận 

Ô Môn, Ban Quản lý chợ huyện Phong Điền và Ban Quản lý nghĩa trang nhân 

dân Mỹ Khánh huyện Phong Điền; Trường Trung cấp nghề khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long).  

3. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 

a) Tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

Trong tổng nguồn kế hoạch vốn (KHV) thực hiện 5.124.653 triệu đồng, 

bằng 85,5% so với cùng kỳ năm trước (nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2018: 

5.993.831 triệu đồng), tăng 228.210 triệu đồng so với kế hoạch giao đầu năm 

2018 (tăng do thu hồi các nguồn vốn ứng trước các năm trước).  
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Trong tổng số kế hoạch vốn thực hiện 4.800.215 triệu đồng, Thành phố 

đã ban hành quyết định giao vốn cho các chủ đầu tư 4.122.702 triệu đồng. Số 

còn lại chưa phân bổ 636.105 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ thực hiện các công trình 

các xã nông thôn mới 26.000 triệu đồng, bội chi ngân sách địa phương 195.269 

triệu đồng (nguồn ODA Chính phủ vay về cho vay lại, chỉ được phân bổ cho 

Dự án 3), các nguồn vốn thu hồi trong cuối tháng 3 năm 2019 là 50.119 triệu 

đồng, vốn cho các công trình bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ 

thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 40.000 

triệu đồng, vốn ODA 324.627 triệu đồng (dự án Bệnh viện Ung Bướu). 

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công: Tính từ đầu năm đến đến ngày 30 

tháng 6 tháng năm 2019, như sau:    

- Số giải ngân thực tế tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019: Tổng số vốn 

thực hiện đã bố trí theo Quyết định của UBND thành phố 4.122.702 triệu đồng, 

giá trị giải ngân 1.319.903 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,02%.  

+ Cấp thành phố: Giá trị giải ngân 682,814 triệu đồng, tỷ lệ 26,22% KHV 

(giao 2.603.800 triệu đồng, chiếm 63,16% KHV thực hiện, tăng 217.531 triệu 

đồng so với KH giao đầu năm). 

+ Cấp quận, huyện: Giá trị giải ngân 637.089 triệu đồng, tỷ lệ 41,94% 

KHV (giao 1.518.902 triệu đồng, chiếm 36,84% KHV thực hiện, tăng 404.674 

triệu đồng so với KH giao đầu năm).   

b) Tiết kiệm trong phê duyệt thẩm tra, thẩm định, thiết kế, dự toán, đấu 

thầu, quyết toán 

Thành phố giao nhiệm vụ các sở, ngành có chức năng quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành cùng các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện 

thực hiện thẩm định 1.089 công trình, dự án (dự toán thiết kế, dự toán xây dựng, 

chào hàng cạnh tranh và quyết toán công trình) trên địa bàn, kết quả sau thẩm 

định tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 là 80.217 triệu đồng, số trước thẩm 

định là 9.064.459 triệu đồng, sau thẩm định 8.984.242 triệu đồng, bao gồm: cấp 

thành phố 663 công trình, tiết kiệm 37.031 triệu đồng; cấp quận, huyện: 426 

công trình, tiết kiệm là 43.186 triệu đồng. Chi tiết như sau:  

- Trong công tác thẩm tra, phê duyệt dự toán, thẩm định thiết kế xây dựng 

và dự toán công trình xây dựng. Thực hiện 226 dự án; tổng giá trị dự toán  

6.131.752 triệu đồng, sau thẩm tra 6.117.241 triệu đồng, kinh phí tiết kiệm được 

là 14.511 triệu đồng, trong đó: cấp thành phố 79 dự án, tiết kiệm 2.075 triệu 

đồng; cấp quận, huyện 147 dự án, tiết kiệm 12.436 triệu đồng.  

- Trong công tác đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh công khai theo 

quy định của Luật Đấu thầu: Thực hiện 680 gói thầu; tổng giá trị gói thầu là 

1.420.754 triệu đồng, số trúng thầu là 1.359.190 triệu đồng, kinh phí tiết kiệm 
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được là 61.564 triệu đồng. Trong đó: Cấp thành phố 549 gói thầu, tiết kiệm 

32.376 triệu đồng; cấp quận, huyện 131 gói thầu, tiết kiệm 29.188 triệu đồng.  

- Trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đã thẩm 

tra 183 dự án; tổng giá trị đề nghị quyết toán là 1.511.953 triệu đồng, tổng giá trị 

sau thẩm định là 1.507.811 triệu đồng, kinh phí tiết kiệm được là 4.142 triệu 

đồng. Trong đó: Cấp thành phố 35 dự án hoàn thành, tiết kiệm 2.580 triệu đồng; 

cấp quận, huyện 148 dự án hoàn thành, tiết kiệm 1.562 triệu đồng.    

c) Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) 

Qua 06 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG 

về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đạt mức 1.541.330 triệu 

đồng.  

Trong đó:  

- Ngân sách Nhà nước (địa phương): 460.189 triệu đồng.  

- Tín dụng: 839.700 triệu đồng.  

- Doanh nghiệp: 224.400 triệu đồng.  

- Nhân dân đóng góp: 17.041 triệu đồng.  

Kết quả trên đạt được là do thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp về 

huy động vốn, bố trí đủ vốn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật 

để thực hiện Chương trình. Đồng thời, rà soát, phân kỳ đầu tư, ưu tiên tập trung 

đầu tư, không dàn trải, không nợ đọng, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư 

công để thực hiện Chương trình và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. 

Đến hết tháng 6/2019, trên địa bàn Thành phố không có nợ đọng xây 

dựng cơ bản thuộc Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

* Các Chương trình MTQG đang tiếp tục triển khai thực hiện: Trong 6 

tháng đầu năm 2019 các Chương trình MTQG đang thực hiện trên địa bàn thành 

phố gồm: Chương trình“giảm nghèo bền vững”, các Dự án: “phát triển thị 

trường lao động và việc làm”; “tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động” 

và “phát triển hệ thống trợ giúp xã hội”, chưa có ghi nhận phát sinh đến hết 

ngày 30/6/2019. 

d) Lĩnh vực thu hút đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách 

- Vốn trong nước: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố có 19 dự án 

mới, tổng vốn 29.884.000 triệu đồng gồm có: Dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - 

thương mại - du lịch - dịch vụ, dự án khu đô thị, khu dân cư, tái định cư. 

- Vốn nước ngoài: 

+ Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019, thành phố 

phê duyệt 2 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 33,97 triệu USD (trong đó có 1 

dự án trong khu công nghiệp). 
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+ Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 11 dự án ODA đang triển khai thực 

hiện với tổng mức đầu tư 12.810.000 triệu đồng; trong đó vốn ODA 9.790.000 

triệu đồng, vốn đối ứng 3.020.000 triệu đồng. 

+ Tiếp nhận từ nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) 02 dự án với tổng 

vốn viện trợ 1.290 triệu đồng, vốn đối ứng: không có. 

5. Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản: 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; sử dụng tài sản công phù hợp 

với điều kiện mới đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị.  

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà 

soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí xe ô tô hiện có của các cơ quan, đơn vị đảm 

bảo theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 

2015 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản 

tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; khai thác có hiệu quả 

trang thiết bị, phương tiện làm việc, không sử dụng xe ô tô, tài sản công vào việc 

riêng; công tác thanh lý, điều chuyển tài sản công được đảm bảo thực hiện đúng 

theo quy định của Luật Quản lý tài sản. 

a) Xe ô tô công: Số lượng ô tô hiện có 298 chiếc (đầu kỳ 320 chiếc, tăng 

trong kỳ 0 chiếc, giảm trong kỳ do thanh lý 22 chiếc, cuối kỳ có 298 chiếc). 

b) Tài sản khác: Số lượng tài sản khác hiện có 465 tài sản (đầu kỳ 465; 

trong kỳ tăng 04 tài sảm, giảm 0 tài sản). 

c) Trụ sở làm việc: 

- Diện tích trụ sở hiện có đầu kỳ: 972.128,56 m2; 

- Diện tích trụ sở tăng thêm trong kỳ: 632,62 m2; 

- Diện tích trụ sở giảm trong kỳ: 0 m2; 

- Diện tích trụ sở hiện có đến thời điểm báo cáo: 972.761,18 m2. 

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy 

định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm được hạch toán, báo 

cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước. Hoàn thành việc công bố danh mục mua sắm tập trung và tổ 

chức triển khai thực hiện việc mua sắm tập trung theo quy định. 

d) Về công tác sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, cho thuê, cho 

mượn liên doanh, liên kết 

Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu 
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nhà nước Thành phố giao Sở Xây dựng quản lý theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP. Sở Xây dựng đã thống kê, phân loại sơ bộ như sau:  

(1) Trụ sở, nhà làm việc: 03 căn (bao gồm 01 trụ sở hành chính và 02 cơ 

sở hoạt động sự nghiệp).  

(2) Nhà thuộc sở hữu nhà nước:  

- Tổng số quản lý đầu kỳ: 634 căn.  

- Tổng số giảm do bán, điều chuyển và nhập căn hộ: 02 căn - Tổng số 

tăng trong kỳ: 01 căn.  

- Tổng số đang quản lý cuối kỳ: 633 căn. Cụ thể: Nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước quản lý sử dụng, cho thuê, bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ: 545 căn, bao gồm:  

- Nhà ở công vụ: 15 căn.  

- Nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: 530 căn. 

+ Cơ sở nhà, đất đã chuyển đổi công năng sang trụ sở làm việc: 02 căn.  

+ Cơ sở nhà, đất cần sắp xếp, di dời, thu hồi, bán đấu giá theo Nghị định 

151/2017/NĐ-CP của Chính phủ: 86 căn (tiếp nhận mới 01 cơ sở nhà đất theo 

Quyết định của UBND thành phố). 

Thành phố luôn chỉ đạo các sở, ban ngành thành phố và địa phương với 

chức năng quản lý luôn gắn trách nhiệm THTK, CLP trong công tác sắp xếp, xử 

lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, cho thuê, cho mượn chống thất thoát và minh 

bạch công khai. Kết quả THTK, CLP trong việc quản lý và sử dụng các cơ sở 

nhà, đất hết sức tiết kiệm, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng mục đích.  

Tình hình quản lý và cho thuê bán nhà thuộc SHNN: Qua giám sát Thành 

phố đã chỉ đạo thu nộp ngân sách nhà nước từ cho thuê và bán cơ sở nhà đất 

thuộc sở hữu nhà nước từ đầu năm đến ngày 27 tháng 4 năm 2019 là 5.655 triệu 

đồng (trong đó, thu từ cho thuê nhà ở thuộc SHNN: 2.389 triệu đồng; thu từ bán 

02 cơ sở nhà, đất: 3.266 triệu đồng).  

đ) Về công tác quản lý các trụ sở làm việc, các cơ sở hoạt động sự nghiệp:  

Hiện nay, thành phố chỉ đạo đã và đang thu thập dữ liệu thông tin về công 

sở trên địa bàn thành phố để quản lý nhà nước về công sở và trụ sở làm việc thuộc 

SHNN theo quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg; Quyết định số 

141/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo Quyết định số 

05/2019/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 

một số văn bản quy pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã hủy Quyết 

định số 213/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ “về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính 

nhà nước” và “về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị 
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sự nghiệp công lập”, để UBND thành phố sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù 

hợp với quy định của trung ương và thực tế tại địa phương.  

6. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, thiên nhiên: 

a) Về quản lý, sử dụng đất: 

- UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua danh mục bổ sung 

các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa dưới 10ha trong năm 

2019; điều chỉnh chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa trong Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Cần Thơ tại kỳ họp thứ 11 (bất thường).  

- Đến thời điểm hiện tại UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho 07/09 quận, huyện; phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019 của 08/09 quận, huyện.  

- Thành phố đã ban hành các quyết định thu hồi đất của 02 tổ chức với 

diện tích 0,76 ha; giao đất cho 10 tổ chức với diện tích 18,5 ha; cho 05 tổ chức 

thuê đất với diện tích 1,89 ha; cho 01 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất với 

diện tích 0,02 ha. Trong quá trình thực hiện thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên 

quan thường xuyên kiểm tra thực tế tình hình sử dụng đất nhằm kịp thời phát 

hiện các tổ chức sử dụng đất kém hiệu quả, không đúng mục đích, tránh lãng 

phí. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã thu hồi 5.285 m2 tại khu dân cư 

lộ 49, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng do sử dụng sai mục đích và đã giao 

cho UBND quận Cái Răng quản lý và xử lý. 

 - Kết quả thu hồi đất các dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất 

trong năm 2019: Số dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 

là 81 dự án, tương ứng với diện tích thu hồi: 348,23ha (trong đó có 114,63ha đất 

trồng lúa). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, tiến độ thu hồi đất như sau: 

+ Đã thực hiện thu hồi đất: 06/81 dự án, đạt tỷ lệ 7,40%, diện tích thu hồi 

đất: 4,35ha/348,23ha. 

+ Đang triển khai thực hiện thu hồi đất: 37/81 dự án, đạt tỷ lệ 45,68%, 

diện tích thu hồi đất: 53,38ha/348,23ha (trong đó có 28,47ha đất trồng lúa), diện 

tích chưa thu hồi đất: 211,68ha/348,23ha. 

+ Chưa triển khai thực hiện thu hồi đất: 38/81 dự án, diện tích chưa thu 

hồi đất: 78,82ha/348,23ha. 

- Về công tác huy động nguồn lực đất đai; định giá đất, bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư, UBND thành phố đã chỉ đạo:  

+ Tập trung triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017 - 2021 Khu đô 

thị mới Võ Văn Kiệt (giai đoạn 1, diện tích 35ha): Tổ chức chi trả bồi thường, hỗ 

trợ theo quyết định phê duyệt kinh phí với số tiền khoảng 138.300 triệu đồng.  
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+ Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Vòng xoay cồn 

Cái Khế để thực hiện dự án Tháp du lịch tại Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều; Bến 

tàu khách tổng hợp Cần Thơ… 

+ Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 17 dự án, công trình 

trọng điểm của thành phố: Sân Gofl 18 lỗ và Khu Biệt thự tại Cồn Ấu, Dự án 

Phát triển thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị 

(Đường và cầu Trần Hoàng Na, Đường nối CMT8 (QL91) - Đường tỉnh 918),…  

+ Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chủ dự án khu dân cư, khu tái định cư hoàn 

thành cơ sở hạ tầng để bàn giao 5%-10% quỹ đất; thường xuyên rà soát, kiểm tra 

quỹ đất công trên địa bàn thành phố. Lũy kế thu hồi và quản lý 10% (5%) quỹ đất 

đến nay là 20 dự án, diện tích 11,01ha, tương ứng số lượng nền là 702 lô nền.  

+ Thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND quận, 

huyện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng bảng giá 

các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Giải 

quyết 16 vụ việc vướng mắc của các quận, huyện liên quan đến chính sách bồi 

thường, hỗ trợ tái địnhh cư; thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi 

thường, tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất 19 hồ sơ; kịp thời chuyển thông tin 

cho ngành Thuế với tổng số 17.930 phiếu chuyển thông tin địa chính với tổng 

diện tích 1.355 ha, ước thu ngân sách 124.980 triệu đồng. 

- Công tác cấp GCNQSDĐ: Chỉ đạo các đơn vị rà soát, tham mưu công tác 

cấp GCNQSDĐ đúng quy định của pháp luật; rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh các 

trường hợp cấp giấy còn chồng lấn, chưa giải phóng mặt bằng. Tiếp nhận thông tin, 

hồ sơ của người mua nhà, đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư dự án 

kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố huy động vốn của người dân nhưng 

không thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho người dân, để 

ngăn chặn chủ đầu tư thế chấp và thực hiện thủ tục sang tên cho khách hàng. 

b) Trong quản lý tài nguyên khoáng sản, nước 

- UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành cấp 08 giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất và 03 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và 04 hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; cấp 01 giấy phép khai thác 

khoáng sản và gia hạn 01 giấy phép; đồng thời chỉ đạo ngành thuế thu tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo 

đúng quy định của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản, với tổng số tiền 1.320,2 triệu đồng.  

- Thành phố đã ban hành Kế hoạch về cao điểm xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Trong quản lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
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Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách về 

bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa ô nhiễm, khắc phục 

các khu vực ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền, 

phát huy sức mạnh đoàn kết toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

chấn chỉnh công tác thanh, kiểm tra môi trường. Trong 6 tháng đầu năm, Thành 

phố đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp liên ngành tiến hành lập kế hoạch kiểm soát 

ô nhiễm môi trường đối với 50 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 

thành phố và tổ chức sơ kết 02 năm ký kết liên tịch với 07 tổ chức chính trị - xã 

hội, đoàn thể về tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường.  

Bên cạnh đó, thành phố đã điều chỉnh chiến lược quản lý chất thải rắn tổng 

hợp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Bộ tiêu chí kêu gọi đầu tư 

dự án xử lý rác thải công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố. Hoạt 

động thẩm định và hậu kiểm báo cáo đánh giá tác động môi trường trước và sau 

khi dự án hoạt động được thực hiện chặt chẽ.  

Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực 

phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tuyệt đối không buông lỏng quản lý hoạt động 

nhập khẩu phế liệu, ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, 

nguyên, nhiên vật liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường.  

Thành phố đã chủ động giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng 

bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ, chỉ 

đạo thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 

xanh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu luôn được quan 

tâm triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố thông qua Kế hoạch hành 

động ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2030.  

d) Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: 

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: 01; 

- Số vụ việc đã được xử lý: 01;  

- Số người vi phạm và hình thức xử lý: UBND thành phố đã ban hành 

quyết định thu hồi 5.285 m2 tại khu dân cư lộ 49, phường Hưng Thạnh do sử 

dụng sai mục đích và giao UBND quận Cái Răng quản lý. 

7. Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:  

Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính 

nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 

8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối 

với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.  
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Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố không có trường hợp thành lập 

mới quỹ, chỉ cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất thành phố 30.000 triệu đồng, 

Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố 2.000 triệu đồng theo Nghị quyết của HĐND 

thành phố. 

8. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp: 

Hầu hết các doanh nghiệp có vốn nhà nước nhà nước xác định rõ việc 

THTK, CLP là một trong những biện pháp để nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh 

tranh của doanh nghiệp. Nhìn chung, các doanh nghiệp đã quan tâm nghiên cứu, 

xây dựng các định mức liên quan đến chi phí sản xuất để tăng cường quản lý 

doanh thu, chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận. Bên cạnh việc chủ 

động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường, tăng khả 

năng cạnh tranh; các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm triệt 

để như chủ động rà soát các chi phí để cắt giảm chi phí không cần thiết; tăng 

cường quản lý định mức tiêu hao để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp đã thực hiện tiết kiệm 

được với kết quả như sau:  

- Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất, kinh doanh: 

 + Tiết kiệm nguyên vật liệu: Không tiết kiệm được do chi phí trong 6 

tháng đầu năm 2019 biến động giá cả tăng.  

 + Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng: 237 triệu đồng, đạt 44,97% so với kế 

hoạch năm 2019. 

 + Tiết kiệm chi phí quản lý: 1.939 triệu đồng, đạt 37,45% so với kế hoạch 

năm 2019.  

- Trong quản lý đầu tư xây dựng: 

 + Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện: 07 dự án 

 + Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ: 07 dự án 

 + Chi phí tiết kiệm được: 1.094 triệu đồng, đạt 34,24% so với kế hoạch 

năm 2019. Trong đó: 

 . Trong thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán: Tiết kiệm được 38 triệu 

đồng, đạt 25,33% so với kế hoạch năm 2019. 

 . Thực hiện đầu tư, thi công: tiết kiệm được 1.056 triệu đồng, đạt 34,65% 

so với kế hoạch năm 2019. 

. Nợ phải thu khó đòi: Số dư đầu kỳ là 68.311 triệu đồng; số dư cuối kỳ là 

76.505 triệu đồng. 

. Vốn chủ sở hữu: Số dư đầu kỳ là 1.415.385 triệu đồng; số dư cuối kỳ là 

1.417.424 triệu đồng. 
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- Về thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Thành phố Cần Thơ 

không có doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020 theo 

Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế 

a) Công tác tổ chức bộ máy 

Đến tháng 6 năm 2019, thành phố đã kiện toàn, hợp nhất, thành lập, điều 

chỉnh thành viên 27 tổ chức phối hợp liên ngành; Phê duyệt cơ chế tự chủ cho 14 

đơn vị sự nghiệ sắp xếp, kiện toàn: giảm 27 phòng chuyên môn thuộc 14 sở ngành, 

05 phòng thuộc Chi cục; giảm 40 đơn vị sự nghiệp và 09 Chi nhánh phát triển quỹ 

đất quận, huyện. Quyết định tổ chức thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 23 tháng 

5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đổi mới 

cơ chế hoạt động Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy. 

b) Công tác biên chế và tinh giản biên chế 

Thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn cơ quan, đơn vị và địa phương sử 

dụng số lượng người việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc 

thù và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của năm 

2019; báo cáo Bộ Nội vụ tình hình sử dụng biên chế hành chính trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập năm 2018, 05 tháng 2019 và kế hoạch biên chế năm 2020. 

Đến cuối tháng 6 năm 2019, thành phố thẩm tra và phê duyệt tinh giản 

biên chế năm 2019 đối với 49 trường hợp cán bộ, công chức và viên chức. Lũy 

kế kết quả thành phố đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế 

và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 

285 trường hợp (trong đó: cán bộ công chức là 22 trường hợp, viên chức 249 

trường hợp và CBCC cấp xã là 14 trường hợp); thực hiện cắt giảm 3.093 biên 

chế (trong đó: 143 biên chế công chức trong cơ quan hành chính, 2.950 số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (đã cắt 2.050 người, dự kiến cắt 

năm 2019 là 900 người)) và 108 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

Theo đó, lũy kế tỷ lệ thực hiện tinh giản và cắt giảm đạt theo lộ trình đề 

ra, cụ thể: Về biên chế công chức đã tinh giản và cắt giảm 165/213 biên chế, 

giảm 77,4% so với biên chế giao năm 2015 (đạt 7,74% kế hoạch của giai đoạn 

2015-2021); về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh 

giản và cắt giảm 3.199/2.313 người, giảm 13,8% so với biên chế giao năm 2015 

(đạt 138% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021). 

Ngoài ra, Thành phố đã ban hành Công văn số 3835/UBND-NC ngày 

13/11/2018 hướng dẫn cụ thể một số nội dung có liên quan đến thực hiện tinh giản 

biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 
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10. Công tác cán bộ, công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và giải quyết 

chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức 

Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên 

quan đến Công tác cán bộ, công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và giải quyết 

chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức đi vào nề nếp, phát huy vai trò 

của người đứng đầu; chú trọng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát 

hiện nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế để đề xuất các giải pháp kiến nghị nhằm 

nâng cao chất lượng quản lý và điều hành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương. 

Chất lượng đội ngũ CBCCVC của thành phố được nâng lên, cơ cấu hợp lý 

hơn. Bên cạnh đó, hệ thống tiêu chuẩn các ngạch công chức cơ bản được ban 

hành, danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị của thành phố được thẩm 

định và phê duyệt làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC. 

11. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

THTK, CLP trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: CBCCVC và người lao 

động đều chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị, Bộ Luật lao động và thời 

gian lao động đặc biệt là quản lý chặt chẽ làm thêm giờ và thuê nhân công nhằm 

tiết kiệm kinh phí để chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC và người lao động. Các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở đều xây dựng quy chế hoạt động; nội 

quy, quy chế làm việc quy định rõ việc chấp hành chế độ, giờ giấc gắn với việc 

bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân.  

12. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)  

a) Về công tác kiểm soát TTHC: 

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, UBND thành phố ban hành 31 Quyết 

định công bố (297 thủ tục ban hành mới, 306 thủ tục bãi bỏ). Tổng số TTHC của 

thành phố là 1.866 (gồm: 1.504 TTHC cấp thành phố, 239 thủ tục cấp huyện, 114 

thủ tục cấp xã, 3 thủ tục đặc thù, 6 thủ tục liên thông). 

b) Phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính: 

Qua 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố nhận 02 phản ánh, kiến nghị của người 

dân (gồm 01 phản ánh về thực hiện thủ tục hành chính và thái độ làm việc của 

công chức tại bộ phận Một cửa quận Bình Thủy. Văn phòng UBND thành phố 

đã có Văn bản đề nghị UBND quận Bình Thủy xử lý theo quy định; 01 phản ánh 

về thực hiện quy hoạch giải phóng mặt bằng không đúng bản đồ, Văn phòng 

UBND thành phố đã đề nghị UBND quận Bình Thủy xử lý theo quy định). 

c) Về công khai TTHC: 

Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được 

các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc. Công 
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khai, cập nhật kịp thời TTHC trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng 

thông tin điện tử thành phần của sở, ban ngành. 

d) 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. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố đã ban 

hành các văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt Bộ phận Một cửa quy định theo Quyết định 

số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà 

nước; tiếp tục thực hiện các nội dung được giao theo Kế hoạch số 136/KH-

UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố; ban hành Quyết định 

số 797/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 về công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; UBND quận, 

huyện; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; bố trí kinh 

phí để duy trì, nâng cấp và hoàn thiện trụ sở, các trang thiết bị tại Bộ phận Một 

cửa của cơ quan, đơn vị. Chú trọng những trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho 

người dân, doanh nghiệp khi tìm hiểu, tra cứu và thực hiện TTHC.  

 13. Kết quả tiết kiệm điện năng tiêu thụ 

Để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, đẩy mạnh công tác quản lý nhà 

nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, UBND thành phố đã chỉ đạo 

Sở Công Thương thường xuyên phối hợp cùng Công ty Điện lực thành phố Cần 

Thơ và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tập huấn, tuyên truyền phổ biến 

thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, 

tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp và nâng 

cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp 

sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố.  Kết quả điện tiết kiệm đạt như sau 

(số liệu cập nhật đến ngày 31 tháng 5 năm 2019):  

 

Tiết kiệm điện (ĐVT: kWh) 

Tháng Năm 2018 Năm 2019 So cùng kỳ 

Tháng 1 2.877.508 3.212.467 11,64% 

Tháng 2 2.573.108 3.053.233 18,66% 

Tháng 3 3.136.843 3.820.047 21,78% 

Tháng 4 3.616.992 3.839.586 6,15% 
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Tháng 5 3.121.008 3.616.413 15,87% 

Tháng 6 3.282.753     

Tổng 6 tháng 18.608.212 17.541.746   

Trong 06 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 

số 509/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt Chương trình 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai 

đoạn 2018 - 2020.  

- Để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, đẩy mạnh công tác quản lý 

nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tình hình cung cấp điện 

trên địa bàn được ổn định, đảm bảo đủ điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh 

hoạt cho người dân thành phố. Sản lượng điện tiêu thụ 05 tháng năm 2019 đạt 

1.012 triệu kWh, tăng 9,52% so với cùng kỳ, ước sản lượng điện tiêu thụ tháng 6 

năm 2019 đạt 223,04 triệu kWh, tăng 15, 59% so với cùng kỳ; trong đó: Điện 

tiết kiệm ước đạt 17,54 triệu kWh, tăng 14,46% so với cùng kỳ. Cụ thể phân 

theo lĩnh vực tiêu thụ điện như sau:  

+ Sản lượng điện tiêu thụ chia theo ngành: Công nghiệp xây dựng là 

50,91%, quản lý sinh hoạt 33,79%, thương nghiệp khách sạn 8,26%; nông lâm 

thủy sản 2,22%, ngành khác 4,82%.  

 + Sản lượng điện tiết kiệm chia theo ngành: Doanh nghiệp sản xuất đạt 

60,77%, điện sinh hoạt bậc thang đạt 26,60%; kinh doanh dịch vụ đạt 7,01%, cơ 

quan hành chính sự nghiệp đạt 5,61%.  

III. Phân tích, đánh giá: 

1. Mặt đạt được: 

- Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nhận thức và hành 

động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về công tác 

THTK, CLP được nâng cao; các giải pháp phòng ngừa về tham nhũng, lãng phí 

được triển khai có hiệu quả; hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày 

càng chặt chẽ, công khai và minh bạch.  

- Chấp hành tốt Luật NSNN và các văn bản có liên quan của trung ương 

và địa phương, nên việc phân bổ dự toán và quyết toán ngân sách đều thực hiện 

nghiêm túc, công khai và minh bạch; việc quản lý, sử dụng NSNN cho các hoạt 

động đầu tư xây dựng cơ bản, chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị 

sử dụng NSNN trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn gắn với việc THTK, CLP; 

chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động 

có liên quan, chủ động phân bổ sử dụng và tạo nguồn tài chính chủ động, qua đó 

kinh phí được giao sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn. 

- Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện có nhiều chuyển 

biến; đã triển khai thực hiện rà soát văn bản pháp quy, thực hiện cải cách các thủ 
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tục hành chính nhằm cắt giảm thủ tục không gây lãng phí về thời gian và thủ 

tục; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, từng bước nâng cao uy tín của chính 

quyền trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội 

của thành phố. 

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện thanh 

tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc 

thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý từng bước nâng lên, 

công tác công khai tài chính góp phần cải tiến lề lối làm việc và CCHC, nâng 

cao chất lượng hiệu quả công tác điều hành quản lý nhà nước. 

2. Mặt hạn chế:  

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau: 

- Về nội dung báo cáo có nhiều đơn vị báo cáo chưa chưa sát theo nội dung 

Đề cương, báo cáo thiếu phân tích, đánh giá kết quả tiết kiệm được, báo cáo chưa 

nêu được những khó khăn việc theo dõi số tiết kiệm từ đó chưa phản ánh đúng kết 

quả THTK, CLP. 

- Về số liệu, một số đơn vị báo cáo thiếu chính xác về đơn vị tính, tổng hợp 

thiếu số liệu của các đơn vị trực thuộc do ngành, lĩnh vực thuộc đơn vị mình quản 

lý; phản ảnh không đầy đủ số liệu về: Sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, 

chương trình mục tiêu quốc gia,... 

- Công tác xây dựng Chương trình THTK, CLP ở một số cơ quan, chưa 

xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết 

kiệm, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị để đặt ra chương 

trình, hành động thiết thực.  

- Thực hiện thống kê quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công còn chậm. Một số cơ quan thực hiện mua sắm tài 

sản công chưa theo phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia (đối với một số tài sản có giá trị lớn). 

- Một số địa phương thực hiện quản lý đất đai chưa theo quy hoạch, kế 

hoạch về sử dụng đất chưa tốt, tình trạng “phân lô, xẻ nền”, chuyển mục đích sử 

dụng đất không đúng quy định, gây lãng phí về đất đai. 

- Một số ngành, địa phương chưa thực hiện việc phân công bộ phận làm 

đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả 

THTK, CLP của cơ quan, đơn vị, địa phương.   

IV. Phương hướng, nhiệm vụ THTK, CLP 6 tháng cuối năm 2019 

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý  vi phạm các quy định 

THTK, CLP. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, 

đơn vị, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP. 
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2. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó 

tập trung vào một số lĩnh vực như: điều hành dự toán NSNN; đầu tư xây dựng 

cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản; quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước; quản lý và sử 

dụng CBCCVC; ... 

3. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTK, CLP tại các sở, 

ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND quận, huyện, phát huy tính gương mẫu 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCCVC 

trong THTK, CLP; nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của các cơ quan 

truyền thông, báo chí; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác 

tuyên truyền, vận động về THTK, CLP. 

4. Công khai thủ tục hành chính theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 

21 tháng 5 năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thầm quyền tiếp nhận và giải quyết của các đơn và địa phương, tiếp tục cải 

cách thủ tục hành chính, nhanh gọn, chính xác các thủ tục hành chính nhằm giảm 

thiểu sự phiền hà và làm cơ sở cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phát 

huy hiệu quả cao. Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

5. Định kỳ các đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả 

THTK, CLP gửi về Sở Tài chính để tổng hợp theo quy định, nhằm đánh giá, 

phát huy những mặt đạt được và kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các mặt hạn chế 

trong thời gian tới. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác THTK, CLP 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Cần Thơ, Ủy ban 

nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định./. 

Nơi nhận:         
- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND TP; 

- Ban Nội chính; 

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 

- Sở, ban, ngành thành phố;       

- UBND quận huyện;     

- VP UBND TP (3); 

- Lưu: VT.KH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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