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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ  

khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 

2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Thực hiện Công văn số 2203/UBND-TH ngày 24 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn 

và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố.  

Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 

18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần 

Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và đạt một số kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 

tháng 5 năm 2020 của Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

a) Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 

2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã 

hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, bám sát nội dung Kế hoạch số 72/KH-

UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực 

hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo 

an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân quận tích cực 

chỉ đạo công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung yêu 

cầu của Kế hoạch, cụ thể đã đạt được kết quả sau:  

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020 trên tinh thần không chủ quan, lơ là trước nguy cơ tiềm ẩn của dịch 
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bệnh Covid-19, ước thực hiện đến cuối năm 2020 quận hoàn thành đạt và vượt kế 

hoạch 10/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 02 chỉ tiêu dự kiến không 

đạt là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và mức giảm tỷ lệ hộ cận nghèo. 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp đã gây ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa 

bàn1. Qua tác động của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân quận đã tích cực chỉ đạo 

ngành chức năng quận thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh 

doanh sau thời gian giãn cách xã hội để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại cho các công ty, doanh 

nghiệp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân quận tuyên truyền, triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19. Đến nay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn quận cơ bản ổn định và đang dần trở lại trạng thái bình thường. 

b) Thực hiện Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08 tháng 7 năm 2020 

của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện 

nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2020 và hướng dẫn của Sở 

Tài chính thành phố Cần Thơ tại Công văn số 1985/STC-QLNS ngày 06 tháng 7 

năm 2020 về việc rà soát cắt giảm, tiết kiệm một số khoản chi thường xuyên còn 

lại của năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân quận thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và 

ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 

với tổng số kinh phí 5.448.639.888 đồng. Trong đó: 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước 

còn lại: 2.753.246.168 đồng. 

                                                

1 Cụ thể như sau: hoạt động công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vẫn đảm bảo duy trì, dịch bệnh Covid-19 ảnh 

hưởng về tiến độ giao hàng, hạn chế việc tham quan, trao đổi thông tin với các đối tác nước ngoài, các cơ sở tiểu 

thủ công nghiệp sản xuất chậm, công suất giảm 20%, lao động được bố trí làm việc luân phiên, doanh thu giảm 

từ 15%-20% so với bình thường và 37 trường hợp xin giảm thuế, 458 trường hợp gia hạn nộp thuế và tiền thuê 

đất (số tiền 4,07 tỷ đồng), 1.701 trường hợp tạm ngưng và nghỉ hoạt động.  

Toàn quận hiện có 21 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu trực tiếp (trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu gao 

và 05 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản), sản lượng xuất khẩu tăng 8%, giá gạo xuất khẩu tăng 10% so với cùng 

kỳ do các doanh nghiệp đang thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký cuối năm 2019 và đầu năm 2020. 

Riêng ngành chế biến thủy sản công suất hoạt động và sản lượng xuất khẩu giảm 20%-30% so cùng kỳ do giá 

xuất khẩu giảm 5%-7% so cùng kỳ do gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu tạm thời đóng cửa biên giới, để thực 

hiện các biện pháp kiểm dịch y tế. 

Toàn quận hiện có 3.116 cơ sở dịch vụ, trong đó 25% cơ sở (tương đương là 779 cơ sở) tạm ngưng hoạt động 

theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các cơ sở nhỏ lẻ còn lại 

vẫn duy trì hoạt động kinh doanh theo hình thức bán mang về, bán online trong giai đoạn cao điểm chống dịch từ 

ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020 nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19. Đối với 1.122 

cơ sở dịch vụ vận tải, kho bãi, chủ yếu vận chuyển hàng hóa trong khu vực nội thành bị giảm doanh thu khoảng 

40%-50% cùng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu do giá xăng giảm và lượng dự trữ hàng lớn dẫn đến bị lỗ. 

Tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng 70%-80% số hợp tác xã nông nghiệp sụt giảm sản xuất khoảng 40%-50%. 
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- Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020: 

2.695.393.720 đồng. 

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 996/STC-TCHCSN ngày 09 tháng 4 năm 

2020 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân quận 

sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và cải cách tiền lương năm 2020 để thực 

hiện công tác phòng, chống dịch và chi hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch 

Covid -19 với tổng số kinh phí: 16.339.212.000 đồng. Trong đó: 

- Phòng, chống dịch Covid-19: 1.854.212.000 đồng. 

- Chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 

14.485.000.000 đồng. 

c) Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 cùng các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố, hướng dẫn cụ thể của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở 

Tài chính thành phố cùng các sở, ngành liên quan về chi hỗ trợ dịch Covid-19. 

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo rà soát, lập danh sách đối chiếu và trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ 13.432 người với kinh phí 

14.616.250.000 đồng, đến ngày 17/11/2020 quận đã chi hỗ trợ cho 13.279 người 

(thuộc nhóm 3, 4, 5, 6, 7), đạt tỷ lệ 98,86% với kinh phí chi 14.451.500.000 

đồng2, còn 153 trường hợp nộp lại ngân sách (lý do: 61 trường hợp đi làm ăn xa 

không có mặt ở địa phương, 49 trường hợp chế và 43 trường hợp trùng nhóm 5, 

6, 7). Nhìn chung, công tác tham mưu chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid.19 kịp thời, đúng đối tượng và thời gian quy định. 
                                                

2 - Nhóm 1, nhóm 2: không phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. 

- Nhóm 3: 25 hộ được thành phố phê duyệt, đã chi hỗ trợ: 18 hộ, kinh phí 18 triệu đồng, còn 07 hộ chưa chi hỗ 

trợ (trong đó: 05 hộ do không có địa phương, 01 hộ chết, 01 hộ trùng với hộ cận nghèo nhóm 7).  

- Nhóm 4: Số lao động đủ điều kiện và được thành phố phê duyệt là 4.311 người, kinh phí 4.150.500.000 đồng. 

Trong đó: đã chi hỗ trợ 4.283 người, kinh phí  4.124.000.000 đồng; còn lại 28 người chưa chi do bỏ địa phương 

đi làm ăn xa không về nhận.  

- Nhóm 5: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: Số người đủ điều kiện hỗ trợ và 

được thành phố phê duyệt 159 người, đã chi hỗ trợ 100%, kinh phí: 238.500.000 đồng.  

- Nhóm 6: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: số đối người đủ điều kiện hỗ trợ và 

được thành phố phê duyệt là 4.666 người, đã chi hỗ trợ cho 4.609 người, kinh phí: 6.913.500.000 đồng, còn lại 

57 người nộp lại ngân sách (Trong đó: 35 người chết, 22 người trùng với người có công với cách mạng nhóm 5). 

- Nhóm 7: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của địa phương và được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc 

gia: thành phố phê duyệt 4.271 người đủ điều kiện, đã chi hỗ trợ cho 4.210 người với số tiền 3.157.500.000 đồng 

(trong đó: 680 người thuộc hộ nghèo, kinh phí: 510.000.000 đồng; 3.530 người thuộc hộ cận nghèo, kinh phí: 

2.647.500.000 đồng); nộp lại ngân sách 61 người, trong đó 13 người chết, 28 người làm ăn xa không về nhận, 20 

người trùng đối tượng bảo trợ xã hội nhóm 6). 
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Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận phối hợp vận động xã hội hóa trao tặng 

3.427 phần quà hỗ trợ cho người dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bán vé số 

gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng trị giá 2.059.011.000 đồng3. 

2. Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm 

a) Công tác đào tạo nghề 

Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo rà soát nhu cầu học 

nghề, kết quả nhu cầu đào tạo nghề năm 2020 là 12 lớp, dự kiến thu hút 420 học 

viên tham viên (trong đó: 02 lớp nông nghiệp, 10 lớp phi nông nghiệp) với 08 

nghề. Thực hiện Công văn số 3278/SLĐTBXH-LĐ ngày 23 tháng 10 năm 2020 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về việc tổ chức 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó đề cập do ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 nên không triển khai được các lớp dạy nghề năm 2020. 

b) Công tác giới thiệu việc làm 

Tính đến ngày 17/11/2020, quận đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 

4.633/5.000 lao động, đạt 92,60%KH, ước đến cuối năm đạt 100%KH. Ngoài ra, 

ngành chức năng quận thực hiện tư vấn giới thiệu xuất khẩu lao động 48/45 

người, đạt 106,6%KH (trong đó: xuất khẩu lao động Đài Loan: 34 người; xuất 

khẩu lao động Hàn Quốc: 01 người và xuất khẩu lao động Nhật bản: 13 người).  

Ngoài ra, phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ tổ 

chức Ngày hội Việc làm đã thu hút 200 lao động tham dự, 04 doanh nghiệp 

tham gia tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, công tác 

thông tin tuyên truyền về việc làm, thông báo tuyển dụng việc làm trong và 

ngoài nước được thường xuyên tổ chức đưa tin rộng rãi trên hệ thống truyền 

thanh trong toàn quận và thực hiện tư vấn trực tiếp tại Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội quận.  

Mặt khác, phối hợp Liên đoàn Lao động quận, các cơ quan, đơn vị liên 

quan thường xuyên nắm tình hình về thực hiện pháp luật lao động tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn quận. 

3. Công tác quản lý nhà nước về giá điện 

a) Công tác đảm bảo cung cấp điện 

Tình hình cung cấp điện năm 2020 cơ bản ổn định, bảo đảm phục vụ sản 

xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Tính đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện 

trên địa bàn quận đạt 99,99% trên tổng số hộ dân, đặc biệt trong năm trên địa 

bàn quận không xảy ra tai nạn điện. 

b) Công tác tuyên truyền và kiểm tra giá bán điện 

Phối hợp ngành Điện lực tổ chức tuyên truyền các nội dung quy định về 

giá bán điện4 gắn với phát động Chương trình “Mô hình gia đình tiết kiệm điện 

                                                
3 Bao gồm: tiền mặt từ 130.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi phần cùng các nhu yếu phẩm như thùng mì, gạo, 

khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn,... 
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và Khu vực văn hóa tiết kiệm điện năm 2020”. Đồng thời, thường xuyên tổ chức 

kiểm tra và nhắc nhở các hành vi sai phạm về việc không chấp hành tốt giá điện 

đối với một số nhà trọ cho thuê tháng.  

Trong năm, xảy ra dư luận về việc giá điện tăng, nắm bắt tình hình này, 

ngành chức năng quận chủ động phối hợp chặt chẽ ngành Điện lực quận, Sở 

Công thương thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai 

thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ đó tình hình dư luận trong Nhân dân cơ 

bản được kiểm soát và không có dấu hiệu bức xúc trở lại. 

4. Tiến độ triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 

2018-2020, Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản 

phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ cùng các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông thành phố, Văn phòng điều phối 

nông thôn mới thành phố về triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, 

Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn5 thực hiện Đề án 

“Mỗi xã một sản phẩm” trong năm 2019-2020, đến nay toàn quận được thành phố 

công nhận, xếp hạng đối với 04 sản phẩm OCOP6 và tại buổi họp Hội đồng đánh 

giá và phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ trong tháng 10, quận 

Thốt Nốt được thành phố công nhận thêm 06 sản phẩm OCOP7 (nhưng đến nay, 

thành phố chưa ban hành quyết định công nhận).  

                                                                                                                                                   
4 Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện 

giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 quy định về thực hiện giá bán 

điện; Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra việc 

thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở. 

5 Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Đề án 

“Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn quận giai đoạn 2019 – 2020; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 07 tháng 8 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn quận năm 

2019; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Đề 

án Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn quận Thốt Nốt năm 2020 và Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 30 tháng 

10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận thành lập Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP quận Thốt 

Nốt. 

6 Theo Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về 

việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ năm 2020, trong đó 02 sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn 4 sao là mắm cá tra, rượu mận Sáu Tia và 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao là Bánh tráng dừa và 

Bánh tráng ngọt. Đang đề xuất thành phố công nhận thêm 06 sản phẩm tham gia Đề án OCOP thành phố, trong 

đó 04 sản phẩm đạt 4 sao (khô cá tra phồng, khô cá tra tẩm ướp, nước mắm cá linh, nhãn Idol) và 02 sản phẩm 

đạt 03 sao (gạo tím, rượu ổi). 

7 Gồm: Khô cá tra một nắng Út Anh, Khô cá tra tẩm ướp Út Anh, Nước mắm cá linh Út Anh, Nhãn Idol Tân Lộc 

được đánh giá, xếp hạng 4 sao và Gạo tím Đức Hưng, Nước ổi lên men cô Điệp được đánh giá, xếp hạng 3 sao. 
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Mặt khác, quận thường xuyên tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở sản 

phẩm OCOP tham gia các buổi trưng bày sản phẩm OCOP, Hội chợ triển lãm 

thương mại, Hội chợ nông nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để quảng 

bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trong toàn quốc. Bên cạnh đó, phối hợp Sở 

Công thương thành phố xem xét, hỗ trợ thành lập Website cho 05 chủ thể sản 

phẩm OCOP của quận,  xúc tiến giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ tại Hợp tác xã Nông sản Xanh; phối hợp Sở Khoa học và 

Công nghệ thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn hỗ trợ về: thiết 

kế lại nhãn mác, bao bì, đăng ký xây dựng nhãn hiệu,…nhằm từng bước giúp 

cho các sản phẩm được hoàn chỉnh hơn để nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa 

cho các chủ thể để tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt cạnh tranh với 

các sản phẩm trong và ngoài nước.  

5. Kết quả thực hiện Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị 

Trong năm 2020, từ nguồn kinh phí giống cây con, Ủy ban nhân dân quận 

thực hiện hỗ trợ giá giống để xây dựng 08 mô hình nông nghiệp theo hướng 

công nghệ cao và nông nghiệp đô thị8. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

thành phố thực hiện hỗ trợ Đề án rau chuyên canh gồm 10 ha sản xuất rau ăn trái 

tại phường Thuận Hưng và 05 ha sản xuất rau ăn lá tại phường Thốt Nốt, Trung 

Nhứt; hỗ trợ Đề án thương hiệu “Xây dựng vùng nguyên liệu rau ăn lá” với diện 

tích 02 ha tại phường Trung Nhứt.  

6. Công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng, 

chống sạt lở 

a) Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn 

Tính đến ngày 17/11/2020, trên địa bàn quận xảy ra 03 vụ sạt lở bờ kênh 

với chiều dài 64 mét và độ rộng 7-8 mét làm sụp lún bờ kè bê tông cốt thép và 

02 căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng; xảy ra 08 cơn lốc xoáy làm 

bị thương 03 người và gây thiệt hại về tài sản ước khoảng 918 triệu đồng9; xảy 

ra 01 vụ chết đuối, làm chết 01 trẻ em. Qua đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành 

phố, quận đã chi hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng số tiền 233 triệu đồng, 

đồng thời cử lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ hộ dân 

ổn định cuộc sống. 

b) Phòng, chống sạt lở 

                                                
8 Mô hình trồng nấm bào ngư xám, Mô hình trồng cây ăn trái, Mô hình nuôi lươn không bùn, Mô hình nuôi ba 

ba, Mô hình nuôi cá tai tượng thương phẩm, Mô hình trồng hoa Cúc Pha lê, Mô hình trồng hoa hồng theo hướng 

nông nghiệp đô thị; Mô hình hệ thống tưới phun mưa trên vườn ươm cây ăn trái: hiện tại mô hình đang triển khai 

và phát triển tốt. 

9 Sập hoàn toàn 09 căn nhà; sập một phần 02 căn nhà; tốc mái hoàn toàn 14 căn nhà (trong đó, 01 Nhà văn hóa 

khu vực Tân Phước, 01 phòng học Trường THCS&THPT Tân Lộc cùng 12 căn nhà); tốc mái một phần 38 căn 

nhà (trong đó, 01 quán cà phê, 01 nhà kho, 07 phòng học Trường THCS&THPT Tân Lộc, 01 đình thần Tân Lộc 

Tây và 28 căn nhà); xiêu quẹo 02 căn nhà; ngã 01 trụ điện hạ thế; thiệt hại 28 ha lúa (mức độ từ 50%-60%), 3,81 

ha hoa màu, 4,37 ha cây ăn trái và hư hại 1,50 tấn đậu mè. 
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Để chủ động phòng, chống có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất những 

thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân do sạt lở bờ sông, kênh rạch trong 

mùa mưa, bão năm 2020. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận và Ủy ban nhân dân phường rà soát 

các nơi có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời có giải pháp khắc phục, ứng phó khi 

tình huống xảy ra (nếu có). Qua rà soát, thống kê những vị trí có nguy cơ sạt lở 

cao trên địa bàn quận với tổng cộng 50 điểm, tổng chiều dài đoạn có nguy cơ sạt 

lở cao 12.000 mét, số nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần phải di 

dời 247 căn nhà. Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân quận thực hiện gia cố 06 

điểm có nguy cơ sạt lở10 với tổng chiều dài gia cố khoảng 518 mét, tổng kinh phí 

thực hiện khoảng 5.857,669 triệu đồng.  

7. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt 

Trên địa bàn quận tổ chức đấu thầu công tác thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt 03 năm (2019-2021), hiện Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đang tổ 

chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong toàn quận, ước đến cuối năm 

2020, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị được tập trung thu gom đạt 

98%. Trong đó: 

- Tỷ lệ đối tượng là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan tổ 

chức và các hộ gia đình cư trú, kinh doanh trên mặt tiền đường ký hợp đồng và 

chi trả chi phí dịch vụ theo quy định: 100%. 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại hộ gia đình, chủ 

nguồn thải trên địa bàn quận: 98% đối với đô thị tập trung. 

Ủy ban nhân dân quận bố trí 1.219 thùng rác công cộng loại MGB 95N2 

(dung tích 95 lít); 04 nhà vệ sinh công cộng tại một số điểm chợ; Công ty Cổ 

phần Đô thị Cần Thơ tổ chức phương tiện thu gom cơ bản đảm bảo nhu cầu 

trong Nhân dân11.  

Đối với công tác xử lý rác thải, quận Thốt Nốt hiện không có trạm trung 

chuyển và tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển về Công ty TNHH 

Môi trường xanh Phương Việt (Lò đốt rác) để tổ chức cân và đốt tiêu hủy, ước 

tính khối lượng rác thải sinh hoạt trung bình từ 40-45 tấn/ngày. 

8. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc 

giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh; trường học an 

toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường 

Ủy ban nhân dân quận quản lý trực tiếp đối với 46 đơn vị trường học, bao 

gồm: 07 trường THCS, 23 trường Tiểu học, 16 trường Mầm non - Mẫu giáo. 

                                                
10 Gồm: phường Thuận An 03 điểm, Tân Lộc 02 điểm, Trung Kiên 01 điểm. 

11 Gồm: Chợ Long Châu, chợ Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc; chợ Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt; chợ Thơm 

Rơm, phường Tân Hưng. 

Cụ thể: 02 xe ép (4,5 tấn), 04 xe ben (02-2,5 tấn), 02 xe ép đơn (02 tấn); 02 xe điện (500kg thu gom trên các 

tuyến đường nhỏ xe tải không đi được). 
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Quán triệt Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã 

hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, Ủy ban nhân dân quận 

thường xuyên chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong hướng dẫn chuyên 

môn thực hiện gắn kết công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

trong việc giáo dục lý tưởng, đào đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, cụ thể 

lồng ghép vào giờ chào cờ, họp phụ huynh học sinh, sinh hoạt ngoài giờ, chương 

trình học chính khóa, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh tiếp cận thực 

tế với môi trường ngoài xã hội thông qua các buổi tuyên truyền của các ngành, 

đoàn thể quận, phường và tích cực tham gia thực tế các hoạt động do Công 

đoàn, đoàn tổ chức để trẻ, học sinh tự nâng cao nhận thức trong lý tưởng, đạo 

đức, lối sống lành mạnh; ý thức về trường học an toàn, thân thiện, phòng chống 

bạo lực học đường. 

a) Giáo dục lý tưởng, đào đức, lối sống lành mạnh cho học sinh 

Quán triệt Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về “Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh, sinh viên”, quận chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình 

tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các trường học, sử dụng 

trong nhà trường những tài liệu thực hành đạo đức, lối sống dành cho học sinh, 

phù hợp điều kiện nhà trường, hiểu biết của các em. 

Hướng dẫn học sinh tham gia chuyên mục “Giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống văn hóa” trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ 

https://itrithuc.vn/; khuyến khích công chức, viên chức, học sinh xây dựng các 

bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp 

với từng cấp học. 

b) Thực hiện trường học an toàn 

Ngành giáo dục tổ chức, phổ biến và quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên về các quy định thực hiện an toàn trường học. 

- Thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, các trường nghiên cứu 

lựa chọn, đưa vào sử dụng tài liệu giáo dục kỹ năng sống đã được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp với học sinh. 

- Triển khai các nội dung xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích 

cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động 

giáo dục bảo vệ môi trường, phối hợp tổ chức giáo dục, tuyên truyền mạnh mẽ 

trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về 

chấp hành Luật Giao thông đường bộ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm; tổ chức các hoạt động các cuộc thi tìm hiểu Luật An toàn giao 

thông, hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân 

trong việc thực hiện trường học an toàn. 

https://itrithuc.vn/
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- Tổ chức tập huấn cho giáo viên làm công tác Đội, giáo viên giáo dục thể 

chất trong việc giáo dục học sinh các kỹ năng phòng chống, bảo vệ ứng phó với 

những tình huống bất thường do thiên tai gây ra; cung cấp kịp thời cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và 

cách phòng, chống một số tai nạn thường gặp do thiên tai như: đuối nước, điện 

giật,… 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động tổ chức chuyên đề, 

cán bộ, giáo viên, nhân viên có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ 

đúng mực, có niềm tin và hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh trật 

tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an 

ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong 

nhà trường. 

c) Công tác phòng, chống bạo lực học đường 

Quán triệt, chỉ đạo bằng nhiều văn bản, qua các cuộc họp chuyên môn để 

tuyên truyền phòng ngừa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, 

lên án các hành vi vi phạm, tích cực tham gia tố giác và kiên quyết đấu tranh 

ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật cho cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Các đơn vị trường chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống cho học sinh, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục, ở 

mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoạt động,...Từ đó, các em có nhận thức đúng đắn 

hơn, có hành vi đúng chuẩn mực. 

- Đối với bậc trung học cơ sở, các trường triển khai nhiều biện pháp với 

những học sinh có cá tính mạnh, có biểu hiện tiêu cực, phối hợp cùng gia đình 

uốn nắng, khuyến khích các em tham gia phong trào của lớp, của trường, tạo sân 

chơi cho các em giảm căng thẳng sau giờ học, năng động, sáng tạo, tạo sự gần 

gũi yêu thương con người, tránh được sự thờ ơ, vô cảm của mọi người trước 

những hành động không đúng của các em. 

- Sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể và ngành giáo dục kịp thời với 

các giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, có chiều sâu về phương pháp giáo dục con 

người trong gia đình, nhà trường, xã hội. 

Nhìn chung, công tác giáo dục lý tưởng, đào đức, lối sống lành mạnh cho 

học sinh; trường học an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường triển 

khai một cách sâu rộng và hiệu quả. Vì vậy trên địa bàn quận trong thời gian 

qua, không xảy ra hành vi vi phạm đạo đức lối sống; trường học xanh - sạch - 

đẹp - an toàn; không xảy ra tình trạng bạo lực trong trường học cũng như đối 

tượng vi phạm pháp luật. 

9. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 

tháng 8 năm 2020 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch 

Quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành 

ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch và Chương trình số 29-Ctr/QU ngày 
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20 tháng 9 năm 2016 của Quận ủy Thốt Nốt về thực hiện Nghị quyết số 03-

NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về “Đẩy mạnh phát 

triển du lịch”. Ủy ban nhân dân quận xây dựng và triển khai Kế hoạch số 

49/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 nhằm cụ thể hóa các nội dung về đẩy 

mạnh phát triển du lịch trên địa bàn quận. qua 04 năm triển khai thực hiện đã đạt 

được nhiều kết quả nổi bật: 

Trên địa bàn quận hiện có 02 Công ty du lịch; 07 điểm du lịch vườn cây 

ăn trái, các nhà cổ; Vườn cò Bằng Lăng; 04 điểm mua sắm; 05 di tích lịch sử 

văn hóa cấp thành phố, 01 di tích lịch sử văn hóa cấp quận, 01 cơ sở thờ tự; 02 

làng nghề truyền thống; 07 cơ sở lưu trú được phân bố toàn quận. Nhìn chung, 

các Công ty du lịch và các điểm du lịch cơ bản chấp hành tốt các quy định của 

pháp luật, đáp ứng được nhu cầu lưu trú cho khách tham quan, du lịch. 

Du lịch tiếp tục được tăng cường quảng bá sau thời gian giãn cách xã hội 

và sau khi bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần 2. Trong năm, lượng khách đến 

tham quan, du lịch trên địa bàn quận khoảng 30.850 lượt người, trong đó có 

2.930 lượt khách nước ngoài, giảm 41,32% so cùng kỳ.  

Phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, các sở, 

ngành thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Đề án 

phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, trong đó 

chú trọng khai thác, nâng chất các sản phẩm du lịch thế mạnh hiện có12 kết hợp 

ẩm thực đảm bảo tính ổn định, bền vững và ngày càng phát triển. 

Bên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống trên địa 

bàn quận được quan tâm đầu tư đúng mức13; hỗ trợ14, hướng dẫn cho người dân 

cách làm du lịch sẵn sàng phục vụ khách tham quan, từng bước hoàn chỉnh mẫu 

mã, xây dựng thương hiệu chủng loại và chất lượng sản phẩm; tập trung sắp xếp 

lại cảnh quan, vệ sinh môi trường, đảm bao vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt 

nhắc nhở cơ sở, người dân kinh doanh dịch vụ du lịch ý thức việc bảo vệ môi 

trường gắn với dịch vụ du lịch như quà lưu niệm, ẩm thực dân gian, cây ăn trái, 

thưởng thức “Đàn ca tài tử”; hoàn thành việc lắp đặt các bảng dẫn đường, bảng 

                                                
12 Như: vườn Dừa, vườn Ổi, vườn sinh thái Tân Lộc, vườn Sapoche, Nhà cổ họ Trần, vườn Sầu riêng, vườn Cò 

Bằng Lăng,...quy trình sản xuất rượu mận Sáu Tia, vườn nho thân gỗ, Mắm cá tra Út Anh,… 

13 Như: Bánh dân gian phường Thốt Nốt; vườn ươm cây giống phường Thuận Hưng, Tân Hưng; làng nghề bánh 

tráng Thuận Hưng; làng đan lưới Thơm Rơm phường Tân Hưng; Khô cá phường Thạnh Hòa, làng Đan đát 

phường Thuận An,… 

14 Từ năm 2017 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận phối hợp Ủy ban nhân dân các 

phường xét duyệt hỗ trợ kinh phí phát triển du lịch cho các người dân làm du lịch cộng đồng và phát triển các 

vườn cây ăn trái, các điểm du lịch với tổng kinh phí 27,7 tỷ đồng cho 631 hộ, chủ yếu tập trung cho các ngành 

nghề: cải tạo vườn, làm bánh, đan đát, trồng hoa, dịch vụ ăn uống,… Đến nay, các điểm du lịch cộng đồng bước 

đầu hoạt động hiệu quả. 
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thông tin du lịch,….cùng nhiều hoạt động điểm nhấn tạo thương hiệu về du lịch 

của địa phương15. 

Tuy nhiên hoạt động phát triển du lịch tại địa phương cũng đang gặp 

nhiều khó khăn: Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; hoạt 

động quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch chưa thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát 

triển du lịch; một bộ phận người dân làm du lịch có nhận thức thiếu tính liên kết 

để tạo đột phá mới, thu hút khách đến tham quan và lưu trú. 

10. Kết quả triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận  

Quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(khóa IX) về “xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; địa phương tổ chức quán triệt sâu rộng trong 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân gắn với Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị”. 

Ứơc thực hiện kết quả năm 2020, công nhận 37.957/39.355 gia đình văn 

hóa, đạt 96,45%; có 12.862 gương “Người tốt việc tốt”; 1.080 gương người tốt 

việc tốt tiêu biểu được công nhận; 45/45 khu vực được công nhận “Khu vực văn 

hóa”, đạt 100%; 9/9 phường Văn minh đô thị, đạt 100%. Ngoài ra, có 100% các 

cơ quan, đơn vị, trường học có đời sống văn hóa; 48 trường đạt “Trường học 

văn minh”, đạt 100%; 13/22 chợ đạt danh hiệu “Chợ văn minh” đạt 59% trên 

tổng số chợ; 09/09 Trạm Y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 100%; Khu 

dân cư Trung tâm Thương mại quận Thốt Nốt thực hiện mô hình “Khu dân cư 

an toàn về an ninh trật tự”; 100% phường thực hiện mô hình “Tuyến đường 

sáng, xanh, sạch và an toàn” tạo cảnh quan, trồng cây xanh và thực hiện nếp 

sống văn hóa - văn minh tại địa phương. 

Việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở cơ bản hoàn chỉnh 

kiên cố, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, thông tin 

tại địa phương đáp ứng tốt đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân16.  

Bên cạnh các kết quả đạt được thì tại địa phương vẫn còn tồn tại một số 

vấn đề hạn chế sau: ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, trật tự 

đô thị, vệ sinh môi trường trong một bộ phận người dân có lúc, có nơi chưa cao. 

Tình trạng dán tờ rơi quảng cáo trên trụ điện chưa được giải quyết triệt để gây 

mất trật tự và mỹ quan đô thị. 

II. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

                                                
15 Các Lễ hội gắn với phát triển du lịch như: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch, Lễ hội Kỳ 

Yên Thượng Điền, Hạ điền tại các Đình thần, đặc biệt là Ngày hội du lịch Vườn trái cây Tân Lộc - Lễ hội cấp 

thành phố vào năm 2017. Từ đó, đã quảng bá, tuyên truyền hình ảnh du lịch của địa phương và thu hút nguồn du 

khách trong và ngoài quận. 

16 Đến nay, toàn quận có 9/9 phường có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng; 45/45 

khu vực có nhà văn hóa. 
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1. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Kế hoạch số 

72/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhằm thực hiện tốt 

hai nhiệm vụ kép thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo các 

điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. 

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết 154/NQ-

CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19. 

2. Tiếp tục tổ chức khảo sát, dự báo nhu cầu lao động cần đào tạo cho mỗi 

loại nghề, lĩnh vực theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành tại địa phương 

gắn với nhu cầu thị trường. 

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức phù 

hợp với từng nhóm đối tượng có trình độ nhận thức khác nhau để định hướng 

lựa chọn ngành nghề và phương pháp học nghề phù hợp gắn với chú trọng hiệu 

quả đào tạo gắn với giải quyết việc làm. 

- Chú trọng việc đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho lao đông có 

tay nghề phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đồng thời 

mở rộng liên kết để đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ 

đáp ứng nguồn nhân lực trên địa bàn. 

- Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, khuyến khích xã hội hóa công tác 

đào tạo nghề; chủ động xã hội hóa để đầu tư trang bị máy móc thiết bị phù hợp 

với thực tiễn, thực tế ngành nghề và các yêu cầu đổi mới. 

3. Phối hợp ngành Điện lực tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về 

sử dụng điện an toàn; khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, cải tạo hệ 

thống chiếu sáng, sử dụng các loại đèn led và thiết bị điện có hiệu suất cao, đổi 

mới trang thiết bị với công nghệ tiên tiến nhằm mục tiêu tiết kiệm điện năng ở 

mức cao nhất để hạn chế tiêu thụ điện. 

- Thường xuyên kiểm tra thực tế và có giải pháp thu hồi các trụ điện 

(trung, hạ thế) tại một số tuyến đường có nguy cơ không đảm bảo an toàn. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền 

điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; chỉ đạo 
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thực hiện kê khai, xác định các đối tượng sử dụng điện và giám sát đảm bảo các 

đối tượng sử dụng điện được hưởng đúng giá điện theo quy định. 

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP trên 

địa bàn quận; phối hợp và triển khai hiệu quả công tác xúc tiến thương mại: các 

hoạt động quảng cáo, truyền thông, tiếp thị sản phẩm gắn với du lịch tại các 

Chương trình lễ hội, Hội chợ, Hội nghị, Hội thảo sản phẩm OCOP tại các tỉnh, 

thành trong nước; xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các điểm 

du lịch, khu dân cư, siêu thị, chợ truyền thống,… 

- Hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể OCOP từng bước hoàn chỉnh hồ sơ 

hoạt động đạt theo quy định như: xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm đạt chất lượng an toàn và từng bước nâng chất 

đạt theo các tiêu chuẩn,… 

- Cử cán bộ quản lý, công chức tham gia các lớp đào tạo nhân lực và học 

tập kinh nghiệm về Chương trình OCOP do thành phố tổ chức, nội dung về công 

tác quản lý, điều hành và hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất, lao động tại các cơ sở, 

Hợp tác xã, làng nghề ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. 

- Tiếp tục tổ chức, đánh giá và phân hạng sản phẩm đối với các sản phẩm 

đạt chuẩn theo quy định; rà soát, đề xuất bổ sung thêm những sản phẩm địa 

phương có tiềm năng để phát triển, đồng thời sàng lọc các sản phẩm không đáp 

ứng nhu cầu và tiềm năng phát triển của địa phương. 

5. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các hộ dân ưu tiên phát triển các mô 

hình nông nghiệp đô thị đạt hiệu quả cao; tiếp tục mở rộng qui mô sản xuất, ứng 

dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng suất và hiệu quả đáp 

ứng thị trường, liên kết tiêu thụ và tăng thu nhập phù hợp với quy hoạch phát 

triển nông nghiệp đô thị.  

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nhất là đường giao thông và hệ thống điện, nước; chuyển giao các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn an 

toàn vệ sinh thực phẩm hoặc VietGAP, từng bước đăng ký xây dựng thương 

hiệu sản phẩm. 

- Phối hợp Hội Nông dân quận, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách 

Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thốt Nốt 

ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp cho các hộ thực hiện nông nghiệp đô thị. 

- Tăng cường vận động các nông hộ tham gia vào Tổ hợp tác sản xuất khi 

có đủ điều kiện tiến đến xây dựng Hợp tác xã, vì Hợp tác xã là nơi tiếp nhận các 

chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước và là nơi tổ chức sản xuất với quy 

mô lớn đáp ứng yêu cầu thị trường. 

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để nâng cao nhận thức của Nhân dân về phòng, chống và giảm nhẹ thiên 

tai, đặc biệt là nâng cao ý thức phòng tránh về sạt lở bờ sông, kênh rạch. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; quán triệt và thực hiện hiệu quả phương 

châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ 

và hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc 

phục khẩn trương và có hiệu quả thiệt hại do thiên tai, lũ bão gây ra).  

- Chủ động kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện kịp thời thực hiện 

công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống đột xuất; tổ chức trực ban 

24/24 giờ, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm mùa mưa, bão nhằm ứng phó kịp thời, 

có hiệu quả để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên 

tai gây ra. 

 - Kiên quyết chỉ đạo, vận động và tổ chức di dời các hộ dân ở những nơi 

có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn với mục tiêu lâu dài là giảm tải, giải phóng 

trả lại sự thông thoáng của bờ sông, kênh rạch. 

 - Chủ động đầu tư gia cố các đoạn bờ sông, kênh rạch có nguy cơ sạt lở; 

lắp đặt biển báo tải trọng để hướng dẫn, cảnh báo không cho các phương tiện 

giao thông thủy, giao thông bộ có tải trọng lớn, tốc độ cao lưu thông qua những 

khu vực có nguy cơ sạt lở cao. 

7. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về thu gom rác thải, bảo vệ môi 

trường; khuyến khích các hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn.  

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động 

thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. 

- Hướng dẫn các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tài chính cho các tổ 

chức, cơ sở đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn có áp dụng công nghệ 

tiên tiến. 

8. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội về 

quản lý tốt học sinh, nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục lý 

tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh ở các trường học. 

- Chỉ đạo chặt chẽ vấn đề nhà trường phối hợp lực lượng của địa phương 

và gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục các em. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục học sinh nhất là học 

sinh có hoàn cảnh đặc biệt; vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công 

tác phối hợp với nhà trường, đoàn thể, chính quyền để quản lý, giáo dục, rèn 

luyện giúp các em học tập tốt, hướng tới một công dân có ích cho xã hội trong 

tương lai. 

- Nâng cao chất lượng dạy và học; phát huy vai trò, trách nhiệm người 

đứng đầu trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, xây dựng khối đoàn kết, 

chung tay xây dựng “Trường học an toàn, thân thiện”. 

- Tiếp tục lồng ghép vào chương trình học về giáo dục lý tưởng, đạo đức, 

lối sống lành mạnh cho trẻ em, học sinh một cách hiệu quả. Tổ chức các hoạt 

động vui chơi, thể thao, trãi nghiệm, ngoại khóa hấp dẫn, thu hút học sinh tham 
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gia. Quan tâm giáo dục, hướng dẫn học sinh sử dụng internet, mạng xã hội hiệu 

quả, lành mạnh và đúng quy định pháp luật. 

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh để góp phần phòng ngừa tội 

phạm ma túy và phòng, chống ma túy xâm nhập học đường vừa là mục tiêu, vừa 

là động lực để phát triển trong nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát 

triển toàn diện ngành giáo dục đào tạo. 

9. Tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch mới; 

khai thác có hiệu quả các công trình văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn quận; 

nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm du lịch nhằm thu hút du khách. 

- Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật 

chất kỹ thuật thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt du lịch phường Tân Lộc. 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện vốn vay để phát triển du 

lịch của các tổ chức, cá nhân để đảm bảo hiệu quả mang lại thiết thúc, thúc đẩy 

phát triển ngành du lịch địa phương. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương; tích cực quảng 

bá, xúc tiến du lịch gắn với hợp tác, liên kết phát triển du lịch; chú trọng đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp tình hình thực tế địa phương. 

10. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo 

của Trung ương, thành phố về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. 

Tiếp tục đầu tư, kiện toàn hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; chỉ đạo nâng 

chất hoạt động các mô hình văn hóa từ quận đến phường; thực hiện nghiêm túc, 

khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong 

Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức Liên hoan 

các mô hình văn hóa tiêu biểu, trên cơ sở chọn những mô hình mới nhằm phổ 

biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương nghiên cứu, đánh giá 

tác động cụ thể của việc tăng giá điện lên từng đối tượng, từng ngành, từng lĩnh 

vực bởi điện là chi phí đầu vào đã ảnh hưởng tới chi phí đầu ra của sản phẩm. 

Đồng thời, xem xét, điều chỉnh lại các bậc thang giá bán điện sinh hoạt cho 

người dân đảm bảo phù hợp với mức thu nhập để không làm ảnh hưởng đến đời 

sống và sinh hoạt. 

2. Đề xuất Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Cần Thơ (i) mở 

lớp tập huấn về OCOP cho cán bộ lãnh đạo, công chức quản lý, hướng dẫn thực 

hiện Chương trình OCOP và các chủ thể để công tác quản lý và tham gia thực 

hiện ngày càng tốt hơn (ii) có chính sách hỗ trợ về ứng dụng khoa học công 

nghệ, tín dụng để các chủ thể sản phẩm OCOP có kinh phí đầu tư, điều kiện phát 

triển sản phẩm (iii) ban hành quy định phân bổ mức vốn, nội dung chi thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm, cụ thể: định mức hỗ trợ máy móc, nhà 
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xưởng sơ chế, đóng gói sản phẩm, các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng 

nhãn hiệu, chi bồi dưỡng các hoạt động của Hội đồng đánh giá và phân hạng sản 

phẩm OCOP,… 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 

của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trên 

địa bàn quận./.                  

Nơi nhận:                             KT. CHỦ TỊCH  

- Như trên;            PHÓ CHỦ TỊCH 

- Đại biểu HĐND TPCT; 

- UBND TPCT;                        

- Văn phòng HĐND TPCT; 

- Văn phòng UBND TPCT; 

- Các phòng: Tài chính – Kế hoạch,  

Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường,  

Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và  

Thông tin, Lao động – Thương binh  

và Xã hội quận;          Nguyễn Hữu Tặng 

- UBND các phường; 

- Cổng thông tin điện tử quận; 

- Lưu: VT, nt. 
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