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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 1392/BC-SKHĐT   Cần Thơ, ngày  22  tháng  6   năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết 43/NQ-HĐND  

ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố 

  

 

 Thực hiện nội dung tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 

06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 – 2021. 

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 nói 

chung, Nghị quyết năm 2020 nói riêng, các nghị quyết về chất vấn và trả lời chất 

vấn tại các kỳ họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung thuộc chức năng 

nhiệm vụ tham mưu cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KT-XH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2020:  

1. Những mặt làm được: 

 Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố thực hiện mục tiêu kép, vừa triển 

khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo phòng chống, kiểm soát dịch 

Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ; vừa triển khai các giải pháp tập trung phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời hỗ trợ đúng các đối tượng bị ảnh hưởng, 

hỗ trợ sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, khởi động lại hoạt động sản xuất 

kinh doanh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ 

tiêu mà Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020 đã giao. Từ tháng 

5/2020, các hoạt động kinh tế, xã hội, sản xuất kinh doanh đã hoạt động trở lại với 

mức tăng cao so với tháng 3, 4/2020, cho thấy dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên so với 

cùng kỳ năm 2019 vẫn còn sụt giảm đáng kể.   

 Các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tín dụng ngân hàng có tăng, 

tuy mức tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2019; các tổ chức kinh tế hợp 

tác, hợp tác xã có chuyển biến mới, đang hình thành được chuổi liên kết sản xuất, 

tiêu thụ; chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, công tác phòng chống, 

kiểm soát dịch bệnh Covid -19 hiệu quả, không có trường hợp lây lan trong cộng 

đồng, lây nhiễm chéo trong điều trị; số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng 

giảm so với cùng kỳ; các hoạt động xã hội như: Khoa học và công nghệ, thông tin 

và truyền thông, an ninh, trật tự an toàn xã hội được triển khai đảm bảo hiệu quả; 
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giáo dục- đào tạo, văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng hồi phục nhanh trong 

tháng 5/2020. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh tế, xã hội nhất là 

về đô thị, tài nguyên, môi trường, an ninh trật tự chuyển biến tốt, hiệu quả hơn. 

Hỗ trợ người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo 

triển khai tích cực, hiệu quả; thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, 

thành phố đã chi hỗ trợ cho 84.899/85.749 người, đạt tỷ lệ 99% thuộc 03 nhóm: 

Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo 

với kinh phí 93.384/94.659 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,68% về kinh phí. Cải cách 

hành chính, thông tin truyền thông, thanh tra, tư pháp được tăng cường. Quốc 

phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tình hình kiềm chế tai nạn 

giao thông, phòng chống cháy nổ chuyển biến tích cực. 

2. Khó khăn, hạn chế: 

Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành 

kinh tế và các mặt đời sống xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố 

vẫn còn một số khó khăn, hạn chế; tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2020 chỉ 

tăng 1,43% so cùng kỳ 2019, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng đầu năm trong 

hơn 10 năm qua. 

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của thành phố đều tăng chậm hoặc sụt giảm so 

với 6 tháng đầu năm 2019 như: Sản xuất công nghiệp tăng 1,83%; tổng mức bán 

lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá giảm 

5,1%; du lịch, tổng lượt khách đến giảm 69,7%, khách lưu trú giảm 69,9%, doanh 

thu giảm 62,1%; vận chuyển hàng hóa giảm 15,63%, vận chuyển hành khách giảm 

8,36% so cùng kỳ năm 2019,… làm cho sản xuất công nghiệp có chậm lại, hàng 

tồn kho nhiều; ngoại trừ gạo, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu hàng nông, thủy sản đạt 

thấp, các loại hình dịch vụ tuy hoạt động trở lại nhưng thu hút số lượng người 

tham gia còn rất hạn chế, thu hút khách du lịch và tổ chức sự kiện còn khó khăn.  

Chất lượng dòng vốn đầu tư vào thành phố chưa cao, nguồn vốn đến từ các 

doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế lớn chiếm tỷ lệ thấp.Tình hình giải ngân các nguồn 

vốn đầu tư công qua 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt thấp so với yêu cầu, tính chung 

ước chỉ đạt 20,48% kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân các năm trước chuyển sang năm 

2020 ước đạt 15,61%; giải ngân kế họach vốn năm 2020 ước đạt  21,94%); tỷ lệ 

thu ngân sách so với Kế hoạch và cùng kỳ năm trước sụt giảm dần qua từng tháng, 

ước 6 tháng đạt 48,15% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 40,09% dự toán do Hội 

đồng nhân dân thành phố giao; tỷ lệ chi ngân sách đạt 52,79% dự toán Bộ Tài 

chính giao; đăng ký kinh doanh giảm 10,7% về số lượng doanh nghiệp và giảm 

49,4% về vốn so với cùng kỳ 2019; đã có 73,72% tổng số doanh nghiệp và hầu 

hết các hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng hoạt động hoặc giảm doanh thu do 

dịch bệnh Covid-19. 
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II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ: 

1. Về Quy hoạch phát triển thành phố: 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;  

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư dự án 

lập Quy hoạch phát triển thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã ký kết hợp đồng với Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng (là 

Đơn vị Tư vấn) thực hiện Lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán quy hoạch thành 

phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, đã thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm 

vụ quy hoạch cấp tỉnh của Trung ương Nhiệm vụ quy hoạch thành phố thời kỳ 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; UBND thành phố đã trình Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 12/6/2020 

xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở tiếp tục triển khại thực 

hiện các bước tiếp theo.  

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện lập hồ sơ Dự toán lập Quy 

hoạch, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ trình bố kế hoạch vốn thực 

hiện thủ tục tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi lựa chọn Đơn vị tư vấn lập quy 

hoạch thành phố theo hướng tích hợp, phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu 

tư vấn trong năm 2020 và sớm hoàn thành quy hoạch trong năm 2021, để triển 

khai thực hiện Quy hoạch theo kế hoạch 5 năm 2021-2025. 

2. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, công khai, 

minh bạch tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển: 

Thực hiện theo nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 

2020 của UBND thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-

CP năm 2020 của Chính phủ; gắn với thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2020 và định hướng đến năm 2021; 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành 

phố về đẩy mạnh công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, trong 

đó xác định 16 nội dung công việc chủ yếu, từng công việc giao cơ quan chủ trì 

và thời gian thực hiện nhằm theo dõi tiến độ. 

Thực hiện kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị và Thông 

báo số 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, ngày 18/6/2020 

Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo UBND 

thành phố và Doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những 
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khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất 

kinh doanh có hiệu quả. 

Đối với các công tác về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý 

thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian giúp doanh nghiệp sớm 

gia nhập thị trường, cụ thể:  

(1) Thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp rút ngắn từ 07 ngày làm việc trước 

đây xuống còn 03 ngày làm việc, phấn đấu giảm còn 02 ngày làm việc. Tỷ lệ đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng đạt trên 50,41% năm; 

(2) Đối với cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện 

quyết định chủ trương đầu tư và không thực hiện lấy ý kiến bộ ngành, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thực hiện trong vòng 10 ngày làm, rút ngắn 5 ngày việc so với 

quy định là 15 ngày1;  

(3) Đối với cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ tướng 

chính phủ, Quốc hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trương chỉ thực hiện trong vòng 

03 ngày làm việc (so với quy định là 05 ngày) sau khi nhận được quyết định chủ 

trương đầu tư. Đối với các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

không thuộc trường hợp phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện 

trong vòng 7 ngày làm việc so với quy định là 10 ngày làm việc; 

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND 

thành phố quyết liệt hơn nữa trong vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 3. Về hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút, quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách: 

a) Kết quả, tiến độ triển khai thực hiện: 

(1) Công tác xúc tiến đầu tư 

Thường xuyên phối hợp với các sở, ban ngành, quận huyện cung cấp các 

thông tin liên quan đến môi trường đầu tư của thành phố, tình hình kinh tế xã hội, 

chính sách, dự án đang mời gọi đầu tư của thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu, đánh 

giá tiềm năng, thị trường, xu hướng, đối tác đầu tư và các điều kiện, tình hình phát 

triển của địa phương để xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong những 

năm tiếp theo. 

(2) Kết quả triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 103/2018/NĐ-

CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ 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 

 
1 Các Dự án:  Phòng Khám đa khoa Fuji Medic; Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 2;  

Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 3. 
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Tham mưu UBND thành phố triển khai Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà 

nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Công văn số 1032/UBND-

KT ngày 03/4/2019; trong đó giao các Sở, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi về các chính sách hỗ trợ; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho doanh 

nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng tiếp cận và được hưởng chính sách; đồng thời, 

phân công cụ thể nhiệm vụ các Sở, ngành trong thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, 

trình UBND thành phố theo quy định; thực hiện các nội dung trong dự toán kinh 

phí chi hỗ trợ hàng năm, các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.  

Tuy nhiên, từ khi Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ban hành đến nay, thành 

phố chưa nhận được hồ sơ đề xuất của các sở, ngành cũng như tổ chức, cá nhận 

đề nghị hỗ trợ lãi suất thuộc các lĩnh vực được hỗ trợ tại Nghị quyết. Nên cần phải 

rà soát để điều chỉnh, bổ sung phù hợp yêu cầu hỗ trợ đối với doanh nghiệp và 

đúng quy định. 

(3) Công tác quản lý đầu tư dự án ngoài ngân sách: 

- Dự án vốn trong nước 

Tham mưu UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án, vốn 

đầu tư 71,5 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố hiện có 104 dự án đang 

thực hiện, tổng diện tích khoảng 2.899 ha, tổng vốn đầu tư theo chủ trương đầu tư 

là 114.702 tỷ đồng2. Ước 06 tháng cuối năm, tham mưu UBND thành phố quyết 

định chủ trương đầu tư 03 dự án, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 566 tỷ đồng. 

Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn 

ngoài ngân sách (vốn trong nước) trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020 theo 

Kế hoạch số 454/KH-SKHĐT ngày 05/3/2020. Dự kiến hoàn thành Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát vào tháng 6/2020 cho tất cả 63 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư đang 

quản lý và theo dõi và xây dựng báo cáo tiến độ các dự án trình UBND thành phố 

đầu quý III năm 2020. 

- Dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Tham mưu thành phố phê duyệt cấp mới 03 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng 

ký là 202.000 USD3 (trong đó có 01 dự án chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về 

Cần Thơ, vốn đầu tư đăng ký 30.000 USD); 01 lượt điều chỉnh giảm vốn đầu tư 

(dự án trong KCN: Dự án Cty TNHH Wilmar Agro Việt Nam điều chỉnh giảm vốn 

đầu tư) vốn đầu tư giảm khoảng 4,7 triệu USD; và thực hiện chấm dứt hoạt động 

đầu tư 07 dự án (05 dự án thu hồi do không liên lạc được với nhà đầu tư và 02 dự 

án do NĐT quyết định chấm dứt) với tổng vốn đăng ký 1,42 triệu USD. Ước vốn 

đầu tư thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2020, khoảng 12,2 triệu USD. Lũy kế đến 

 
2
 Trong đó, Sở Xây dựng quản lý và theo dõi 41 dự án phát triển nhà ở; Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý, theo dõi 63 dự án, tổng 

diện tích khoảng 1.639,2 ha, tổng vốn đầu tư theo chủ trương đầu tư là 48.766 tỷ đồng. 
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thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có 82 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 

là 725,18 triệu USD. 

Thực hiện chấp thuận 05 thông báo cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp 

vốn/mua cổ phần/ phần vốn góp vào doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký góp là 

4,07 triệu USD. 

Ước 06 tháng cuối năm 2020, tham mưu thành phố phê duyệt 03 dự án đầu 

tư trực tiếp nước ngoài mới, vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.334 triệu USD (trong đó 

có 01 dự án lớn “ Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II”, vốn đầu tư đăng ký đề xuất 

khoảng 1.314 triệu USD), 01 lượt điều chỉnh tăng vốn đầu tư, khoảng 6,3 triệu USD 

(điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án Sản xuất thuốc lá điếu của Công ty TNHH 

Vinataba – Philip Morris).  

(4) Triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình UBND thành phố danh mục dự 

án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phương án 

tổ chức hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

b) Đánh giá chung: 

Quá trình tổ chức thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc, do giữa các 

Luật: Đất đai, Đấu thầu, Đầu tư, Nhà ở có một số điểm chưa thống nhất, chưa 

đồng bộ. 

Các dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải 

phóng mặt bằng do việc thỏa thuận thu hồi đất, áp giá bồi hoàn chưa được sự đồng 

thuận của người dân, cơ chế chính sách thay đổi có những trường hợp phải lập lại 

thủ tục về giải phóng mặt bằng, không có nền tái định cư, dẫn đến việc kéo dài dự 

án. 

Năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý của một số chủ đầu tư hạn chế, một 

số chủ đầu tư thiếu năng lực tài chính để thực hiện dự án, khả năng thanh toán chưa 

đảm bảo theo phân kỳ tiến độ dự án quy định trong chủ trương đầu tư. 

Một số Nhà đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để 

thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án, nhất là về giải phóng mặt bằng. 

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, kế hoạch đầu tư của một số 

nhà đầu tư nước ngoài bị gián đoạn, giãn tiến độ. 

c) Phương hướng trong thời gian tới: 

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có sử 

dụng đất theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư (có hiệu lực ngày 20/4/2020). 
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- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và giám sát đầu tư các dự án đảm 

bảo triển khai theo tiến độ quyết định chủ trương đầu tư; đề nghị các Nhà đầu tư 

khẩn trương triển khai thực hiện dự án và báo cáo tiến độ, nếu có khó khăn vướng 

mắc sớm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để phối hợp giải quyết, 

trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xử lý. 

- Tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước các dự 

án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tạo ra sản phẩm, dịch 

vụ có giá trị cạnh tranh cao tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên 

quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, các doanh nghiệp phụ 

trợ.  

- Tiếp tục nghiên cứu rà soát, đề xuất Trung ương chỉnh sửa, bổ sung hệ 

thống văn bản luật, trước mắt là Luật Đất đai, Đầu tư, Đấu thầu, Nhà ở,..., theo 

hướng thống nhất, cụ thể, tránh tình trạng lúng túng trong tổ chức thực hiện. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung các quy hoạch ngành, quy hoạch 

xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư, làm cơ 

sở xét, quyết định chủ trương đầu tư đúng quy định. 

- Tiếp tục phối hợp cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý so quy định, góp phần  nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) giữ vững 

vị trí top đầu cả nước. 

 - Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố chỉ đạo triển khai 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

4. Về công tác tham mưu trong quản lý vốn đầu tư công: 

a) Về kế hoạch vốn phân bổ 

Tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, đã tham mưu UBND thành phố đã 

ban hành quyết định giao chi tiết cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy 

ban nhân dân quận, huyện với tổng số vốn là 6.235,610 tỷ đồng. Trong đó: 

 - Quỹ phát triển đất                                                                     30 tỷ đồng. 

 - Vốn chuẩn bị đầu tư:         2,750 tỷ đồng. 

 - Kế hoạch bố trí vốn thực hiện:                                     6.212,860 tỷ đồng.   

   Trong đó: 

  + Vốn ODA:                                                         1.386,600 tỷ đồng. 

  + Vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu:                 604,160 tỷ đồng.      

  + Vốn trong cân đối NSĐP:                                  3.474,720 tỷ đồng. 

   .Vốn cân đối NSĐP:                                   1.414,720 tỷ đồng. 

   . Tiền sử dụng đất:                                                670 tỷ đồng. 
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   . Xổ số kiến thiết:        1.390 tỷ đồng. 

  + Bội chi ngân sách địa phương:          733,700 tỷ đồng. 

  + Các nguồn vốn khác do thành phố quản lý :          13,680 tỷ đồng. 

* Tổng số vốn chưa giao chi tiết cho các chủ đầu tư: 155,483 tỷ đồng, trong 

đó: 

- Vốn chuẩn bị đầu tư và vốn quy hoạch:                            47,330 tỷ đồng. 

- Vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu:                       121,833 tỷ đồng. 

- Các nguồn vốn khác do thành phố quản lý:    68,249 tỷ đồng. 

* Đối với vốn chuẩn bị đầu tư và vốn quy hoạch 47,330 tỷ đồng, dự kiến 

bố trí cho: 

- Công tác lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 với số tiền 20 tỷ đồng. 

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án phát sinh trong giai đoạn 2016 – 

2020 và các dự án dự trọng điểm kiến thực hiện trong năm 2021 thuộc kế hoạch 

trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 với số tiền 27,330 tỷ đồng. 

* Đối với vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu 121,833 tỷ đồng (vốn trong 

nước) còn lại sẽ giao cho các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng chung 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và danh mục dự án tại các 

phụ lục kèm theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 khi các 

dự án này đã đủ thủ tục đầu tư và đủ điều kiện giao kế hoạch vốn theo quy định 

của Luật Đầu tư công, gồm: 

   + Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố 

Cần Thơ: 31,833 tỷ đồng. 

   + Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích), 

phường Thới Hòa, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn 

trở ra sông Hậu): 25 tỷ đồng.  

   + Đường tỉnh 918 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1): 25 tỷ đồng. 

   + Kè chống sạt lở sông Ô Môn – khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ 

phải) – (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu): 40 tỷ đồng. 

Hiện tại, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2020 quyết định chủ trương đầu tư các dự án nêu 

trên. Các chủ đầu tư đang tiến hành lập dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ 

trình UBND thành phố giao chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị khi có Quyết 

định phê duyệt dự án của UBND thành phố. 

b) Về kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2020: 

Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

tham UBND thành phố có Báo cáo gửi Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp 

lần thứ 17, số liệu giải ngân tại thời điểm báo cáo cụ thể như sau: 
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- Theo số liệu giải ngân thực tế đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, tổng số vốn 

thực hiện đã bố trí theo Quyết định của UBND thành phố: 6.199,180 tỷ đồng, giá 

trị giải ngân 856,400 tỷ đồng, tỷ lệ 13,81% (so với cùng cùng thấp hơn 130,303 

tỷ đồng về giá trị và thấp hơn 11% về tỷ lệ). Trong đó:  

   + Cấp thành phố: Giao 4.220,427 tỷ đồng, giá trị giải ngân 447,742 tỷ 

đồng, tỷ lệ 10,61% KHV (so với cùng cùng thấp hơn 90,464 tỷ đồng về giá trị và 

thấp hơn 11,33% về tỷ lệ). 

   + Cấp quận, huyện: Giao 1.978,753 tỷ đồng4, giá trị giải ngân 408,658 tỷ 

đồng, tỷ lệ 20,65% KHV (so với cùng cùng thấp hơn 39,839 tỷ đồng về giá trị và 

thấp hơn 8,88% về tỷ lệ).   

- Kết quả giải ngân các nguồn vốn: 

Trong tổng số 6 nguồn vốn, tất cả đều có giá trị giải ngân dưới 50%, cụ thể: 

Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 34,96%, Tiền sử dụng đất 21,94%, Xổ số kiến thiết 

16,6%, Cân đối ngân sách địa phương 9,23%;  Vốn ODA 3,66%; vốn ODA Chính 

phủ vay về cho vay lại 3,97%.                 

- Kết quả giải ngân theo phân cấp quản lý: 

+ Cấp thành phố: Có 24 sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư 101 dự 

án5, kết quả thực hiện giá trị giải ngân của các chủ đầu tư như sau:   

. 04 Chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch vốn bố trí; 

. 10 chủ đầu tư giải ngân dưới 10% KHV; 

. 07 chủ đầu tư giải ngân dưới 30% KHV 

. 03 chủ đầu tư giải ngân trên 30%KHV; 

+ Các quận, huyện có tỷ lệ giải ngân: Thới Lai 45,66%, Bình Thủy 34,69%, 

Ô Môn 33,63%, Phong Điền 17,16%, Cờ Đỏ 16,79%, Cái Răng 13,73%, Thốt Nốt 

12,04%, Ninh Kiều 5,93%, Vĩnh Thạnh 5,13% KHV.  

* Cập nhật kết quả giải ngân đến ngày 19/6/2020: 

Kết quả giải ngân đến ngày 19/6/2020 là 1.075 tỷ đồng/ 6.215 tỷ đồng, đạt 

17,3%, trong đó: 

- Cấp thành phố: Kế hoạch vốn giao 4.237 tỷ đồng, giá trị giải ngân 583 tỷ 

đồng, tỷ lệ 13,8% KHV. 

- Cấp quận, huyện: Kế hoạch vốn giao 1.978 tỷ đồng, giá trị giải ngân 492 

tỷ đồng, tỷ lệ 24,9% KHV.   

c) Đối với các nguồn vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang, giải ngân 

trong năm 2020: 

Giá trị giải ngân đến ngày 19/6/2020 là 185 / 1.858 tỷ đồng, đạt 9,96%. 

Trong đó: 

 
4 Trong đó: NSTW, NSTP hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 868,087 tỷ đồng; phân bổ theo tiêu chí, định mức 1.110,666 

ỷ đồng. 
5 Có 44/101 dự án chưa giải ngân vốn (tỷ lệ giải ngân 0%).  
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- Các công trình do thành phố quản lý giải ngân 133 tỷ đồng/ 1.625 tỷ đồng, 

đạt 8,18%, gồm: 

   + Đối với nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (chuyển từ năm 2018 sang giải 

ngân trong năm 2020): giá trị giải ngân 75,467 tỷ đồng/ 548,410 tỷ đồng, đạt 

13,76%. 

   + Đối với các nguồn vốn năm 2019 chuyển sang giải ngân trong năm 2020: 

giá trị giải ngân 58 tỷ đồng/ 1.077 tỷ đồng, đạt 5,39%. 

- Các công trình do quận, huyện giải ngân 52 tỷ đồng/ 233 tỷ đồng, đạt 

22,32%. 

b. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện 

nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:   

(1). Những thuận lợi và kết quả đạt được:  

- Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và tạo điều kiện thuận lợi trong 

thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố bằng việc ban hành nhiều 

văn bản chỉ đạo điều hành; Lãnh đạo thành phố đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra 

thực tế tại công trình, có những chỉ đạo, xử lý ngay những vướng mắc trong công 

tác này. 

- Việc tham mưu UBND thành phố cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND 

thành phố được thực hiện khẩn trương, kịp thời phân bổ kế hoạch vốn cho các chủ 

đầu tư ngay sau kỳ họp, để chủ đầu tư chủ động triển khai dự án sớm từ đầu năm.    

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố bố trí kế hoạch 

vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng 

và nguyên tắc phân bổ vốn. Bố trí kế hoạch vốn đối với các dự án có đầy đủ thủ 

tục theo quy định. Có sự phối hợp với Sở Tài chính trong tham mưu điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch vốn theo hướng công khai, minh bạch, cơ bản đáp ứng nhu cầu 

của các Chủ đầu tư và quản lý chuyên ngành của Sở, ban ngành thành phố, của 

UBND quận huyện.  

- Ngay từ cuối năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND 

thành phố ban hành Công văn số 4019/UBND-XDĐT ngày 27/12/2019 về việc 

chấn chỉnh, tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và tại Báo cáo công tác xây dựng cở bản năm 

2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, đã yêu cầu các chủ đầu tư tập trung thực 

hiện các giải pháp nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện hiệu quả 

vốn đầu tư đã bố trí và chất lượng công trình. 

- Công tác thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được coi trọng, có phối hợp rà soát kỹ, trình UBND thành phố không 

vượt thời gian quy định.  
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- Công tác phối hợp, xử lý vướng mắc với các sở, ban, ngành, UBND quận, 

huyện được chặt chẽ hơn. 

-  Tổ giám sát do UBND thành phố thành lập, thực hiện theo nhiệm vụ được 

giao, tiến hành kiểm tra, phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư để xúc tiến nhanh các thủ tục, 

theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ; phản ảnh, đề xuất TT.UBND thành phố chủ 

trì, giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. 

(2). Hạn chế, tồn tại: 

- Việc tham mưu bố trí kế hoạch vốn XDCB có trường hợp chưa đáp ứng 

nhu cầu của một số chủ Chủ đầu tư.   

- Vai trò tham mưu, đề xuất xử lý gắn với điều chuyển kế hoạch vốn chưa 

mang lại hiệu quả cao; có trường hợp bị động.  

- Công tác phối hợp quản lý, kiểm tra vốn tạm ứng của Chủ đầu tư đối với 

nhà thầu thiếu chặt chẽ; tỷ lệ vốn tạm ứng trong tổng số vốn giải ngân còn cao.  

- Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thực hiện chưa 

thường xuyên, chưa nhắm trúng vào những nội dung mang tính đôn đốc, nhắc 

nhở, uốn nắn, xử lý (về kế hoạch tiến độ, kế hoạch huy động nhân lực, máy móc 

thiết bị thi công từng thời điểm; kế hoạch thời gian hoàn thành từng hạng mục  và 

cả công trình…).    

- Công tác phối hợp, chủ động xử lý vướng mắc với các sở, ban, ngành, 

UBND quận, huyện cho chủ đầu tư hiệu quả chưa cao; nhiều trường hợp phải đề 

xuất Thường trực UBND thành phố chủ trì, xử lý mới giải quyết được, chậm tiến 

độ thi công. 

- Công tác đánh giá, giám sát đầu tư chưa được một số chủ đầu tư quan tâm, 

thực hiện báo cáo còn chậm, chưa cập nhật hết các nội dung báo cáo theo quy 

định, một số báo cáo chưa đầy đủ số liệu, nên công tác giám sát, đánh giá đầu tư 

hiệu quả chưa cao, chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình triển khai thực hiện 

dự án. 

- Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, mặc dù có triển khai nhưng còn chưa 

sâu rộng và đạt tỷ lệ cao, một số chủ đầu tư chưa chủ động đề xuất hình thức đấu 

thầu qua mạng. Năm 2019, đấu thầu qua mạng chưa đạt tỷ lệ theo hình thức chào 

hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt 34% / 50% về số lượng gói thầu và đạt 16% 

/ 15% về tổng giá trị gói thầu. 

(3). Nguyên nhân của hạn chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Nguyên nhân khách quan:  

+ Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết vướng mắc của Trung ương 

ban hành chậm. 
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+ Việc điều chỉnh, bổ sung vốn các công trình sử dụng vốn ODA, vốn Trung 

ương bổ sung phụ thuộc một số Bộ, ngành Trung ương, trong đó có Quyết định 

phân bổ vốn chậm ban hành. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Việc đăng ký và bố trí kế hoạch vốn đầu tư có một số trường hợp chưa 

sát với thực tế triển khai, tổ chức thi công.  

 + Chưa kết hợp chặt chẽ công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án với công 

tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hiệu quả trong việc theo dõi, giám sát đánh 

giá đầu tư chưa cao,   

+ Công tác bồi dưỡng, đào tạo công chức làm công tác giám sát, đánh giá 

đầu tư còn hạn chế; kiểm tra, giám sát thực tế tại các dự án đầu tư chưa thường 

xuyên. 

+ Tuy được Kho bạc thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

khuyến nghị, đôn đốc nhiều lần, nhưng một số chủ đầu tư vẫn chậm đề nghị điều 

chuyển vốn (thường chờ đến gần cuối năm), cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải 

ngân. 

 c) Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: 

 Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 

84/NQ-CP ngày 29/5/2020; các nội dung kết luận, chỉ đạo của Thường trực Thành 

ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các giải pháp được nêu chi tiết 

trong Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 16/6/2020 của UBND thành phố, trong đó 

tập trung thực hiện: 

- Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, UBND quận, huyện 

đôn đốc tiến độ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện dự án theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết 

nếu có phức tạp, vượt thẩm quyền. Thực hiện rút ngắn thời gian thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu để sớm tổ chức thực hiện. 

- Tăng cường phối hợp tham mưu bố trí vốn cho các dự án chặt chẽ hơn, sát 

thực tế, phù hợp tiến độ triển khai thi công công trình. 

- Với vai trò Tổ trưởng Tổ giám sát, hàng tuần, có kế hoạch kiểm tra, giám 

sát luân phiên từng công trình cụ thể, bao gồm các công trình trọng điểm và các 

dự án đầu tư khu tái định cư ở các quận, huyện; định kỳ báo cáo kịp thời, nhất là 

những vấn đề còn vướng mắc, tham mưu cho Thường trực UBND thành phố chỉ 

đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; theo dõi và giám sát 

chủ dự án/chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm về quản lý và sử dụng có hiệu quả 

nguồn vốn thực hiện dự án, hoàn thành công trình đúng theo thời gian quy định. 

- Chỉ tham mưu bố trí vốn cho các dự có đầy đủ thủ tục theo đúng quy định: 

dự án bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn có quyết định phê duyệt chủ 
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trương của cấp thẩm quyền, dự án bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm có 

quyết định phê duyệt dự án của cấp thẩm quyền theo đúng quy định 

- Tham mưu UBND thành phố bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn từ 

nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

và danh mục dự án tại các phụ lục kèm theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 

ngày 24/10/2019 ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự án. 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu trình UBND thành 

phố điều chuyển nguồn vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân 

sang dự án có khối lượng và nhu cầu vốn giải ngân trong tháng 9 năm 2020 theo 

yêu cầu của Nghị quyết 84/NQ-CP, trong đó kiên quyết đề xuất UBND thành phố 

cắt giảm vốn đối với những dự án chưa triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhưng 

vẫn đảm bảo mức vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu 

có). 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn 

và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân thành phố; 
- TT HĐND thành phố (để báo cáo); 
- UBND thành phố (để báo cáo);  
- Bán Giám đốc; 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở (để phối hợp); 
- Lưu: VT, THQH. 
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