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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 

 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố 
 

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

Hội đồng nhân dân thành phố, 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, 

Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể như 

sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Quận triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ đề 

năm 2020 trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất lợi, khó khăn do dịch bệnh Covid-

19 bùng phát toàn cầu. Ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát 

thường xuyên của thành phố, Quận ủy và Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân 

dân quận luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong điều hành phát triển kinh tế - xã 

hội bằng những giải pháp chủ động, kịp thời kiểm soát, ứng phó, quyết liệt 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng; hạn chế 

tối đa các tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế; hỗ trợ duy trì, thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống 

người dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội đã đề ra; đồng thời, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng 

bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả thực hiện 10 tháng năm 2020, tình hình 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận vẫn đạt mức tăng trưởng khá trên 

một số ngành và lĩnh vực, cụ thể như sau: 

1. Về tình hình kinh tế 

a) Sản xuất công nghiệp 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản xuất công nghiệp đối mặt 

với không ít khó khăn, thách thức, nhất là tháng 3 và tháng 4, tốc độ sản xuất bị 

chậm lại. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát nên tình hình hoạt 

động kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động ổn định 

trở lại, mặc dù doanh thu và số lượng lao động có giảm hơn so với giai đoạn 

trước khi dịch Covid 19 xảy ra. 

- Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

quận là 1.291 cơ sở, với khoảng 15.266 lao động. Tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp thực hiện được 16.183 tỷ 546 triệu đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 

85,45% KH, so cùng kỳ tăng 7,02%. Ước đến cuối năm thực hiện được 20.417 

tỷ đồng, đạt 107,8% KH. 
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- Tình hình cung cấp điện ổn định; đảm bảo đủ điện, an toàn cho sản xuất, 

kinh doanh và sinh hoạt của người dân.  

b) Hoạt động thương mại – dịch vụ 

- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, từ đầu tháng 3 đến 

đầu tháng 5, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại 

đều tạm ngưng, dừng hoạt động. Tổng số cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa 

bàn quận hiện tại là 9.995 cơ sở với khoảng 18.167 lao động. Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện được 6.493 tỷ 369 triệu đồng, tăng 10,51% so 

với cùng kỳ (mức tăng này thấp hơn nhiều so với mức tăng các năm trước do 

ảnh hưởng của dịch bệnh). 

- Thực hiện nghiêm túc công tác bình ổn thị trường, các giải pháp đảm 

bảo hàng hóa thiết yếu, không khan hiếm, tăng giá đột biến. Tuyên truyền đến 

các hộ kinh doanh trong chợ không được mua bán các loại hàng hóa không có 

nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng; mua bán phải niêm yết giá 

và bán đúng giá niêm yết, đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định, vệ sinh 

thường xuyên,…). 

- Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình kinh doanh 13 sản 

phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới tại 7 cơ sở, cửa hàng 

kinh doanh thức ăn chay trên địa bàn quận. Kết quả không ghi nhận các sản 

phẩm của Công ty này trên địa bàn. 

 - Phối hợp Sở Công Thương thành phố thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu của cửa hàng xăng dầu Hoàng Yến số 4. 

- Tổ chức đấu giá quyền khai thác chợ ở các phường và chợ đêm Phường 

Châu Văn Liêm. Hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp để đầu tư 

xây dựng chợ Thới Long và chợ Long Hưng. 

c) Sản xuất nông nghiệp 

- Tổng diện tích gieo trồng lúa từ đầu năm đến nay được 14.733 ha, đạt 

98,16% KH, so cùng kỳ giảm 1.697 ha; tổng sản lượng đạt 84.732,8 tấn, đạt 

103,6% so với kế hoạch, cụ thể như sau: 

+ Lúa Đông Xuân 2019-2020: Đã xuống giống được 5.537 ha, so với kế 

hoạch đạt 102,16 %, ước năng suất 6,76 tấn/ha, sản lượng 37.434,8 tấn (đạt 

103,3% so với kế hoạch), so với cùng kỳ năng suất tăng 1,0 – 1,5 tấn/ha.  

Giá bán lúa tươi dao động từ 4.400 – 4.700 đồng/kg, so với cùng kỳ giá 

lúa tăng hơn từ 100 - 200 đồng/kg tùy theo giống. 

+ Lúa Hè Thu: Đã xuống giống được 3.990 ha, so với kế hoạch đạt 93.44 

%, năng suất bình quân 5,2 tấn/ha; sản lượng 20.748 tấn, đạt 97,15% so với kế 

hoạch. 
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+ Lúa Thu Đông: Đã xuống giống được 5.206 ha, đạt 97,86% so với kế 

hoạch, năng suất trung bình 5,1 tấn/ha, sản lượng 26.550 tấn, đạt 109,4% so với 

kế hoạch, giá bán trung bình 5.700-5.900 đồng/kg. 

- Diện tích vườn hiện có 3.481,4 ha, trong đó, vườn mang lại hiệu quả 

(đang cho trái) là 3.160 ha. Diện tích vườn đã cải tạo và chuyển đổi từ đầu năm 

đến nay được 90,5 ha, đạt 90,5% KH. Ước cuối năm diện tích vườn cải tạo và 

chuyển đổi được 105 ha, đạt 100,5% KH. Đã hoàn tất công tác hỗ trợ cây giống 

năm 2020, qua đó, đã thực hiện hỗ trợ 28.332 cây giống trợ giá các loại cho 

người dân cải tạo và phát triển vườn.  

- Diện tích màu thực hiện từ đầu năm đến nay được 2.014,85 ha, so với kế 

hoạch đạt 154,88%, tăng 941 ha so cùng kỳ, ước cuối năm diện tích thực hiện 

được 2.044,85 ha, đạt 157,18% KH. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 207,6 

ha, đạt 79,46%/KH, giảm 35,9 ha so cùng kỳ, sản lượng đạt 10.375 tấn, đạt 

34,33% kế hoạch, ước cuối năm diện tích thực hiện được 247,6 ha, đạt 94,87% 

KH. 

- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quận hiện có là 

213.561 con, đạt 91,35% KH (trong đó, đàn gia súc 7.692 con, đàn gia cầm 

205.869 con), 

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc trên địa bàn quận ổn định. Tiếp tục 

công tác kiểm dịch động vật, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định vệ 

sinh phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y các chợ 

trên địa bàn quận. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm soát giết mổ, và tiêu 

độc khử trùng tại các chợ, lò mổ và hộ chăn nuôi. Tiếp tục hướng dẫn người dân 

tái đàn heo sau dịch bệnh dịch tả heo Châu phi và tập trung triển khai thực hiện 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn quận. Thực hiện 

tiêm phòng gia súc, gia năm 2020 trên địa bàn quận. 

Trên địa bàn quận xảy ra 01 ổ dịch bệnh cúm A(H5N1) ở khu vực Tân 

Quy, phường Trường Lạc, đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường 

xung quanh ổ dịch theo quy định, đồng thời, tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm với 

1.963 con gà (không ảnh hưởng lớn đến nguồn cung gia cầm trên địa bàn). 

* Về tình hình thiên tai, sạt lở trên địa bàn: Từ đầu năm đến nay, trên địa 

bàn quận đã xảy ra 04 điểm sạt lở tại phường Long Hưng, phường Phước Thới, 

phường Thới An, tổng chiều dài sạt lở 120 m. Hiện nay, Chi cục Thủy lợi thành 

phố đang đầu tư gia cố 01 điểm sạt lở tại khu vực Long Thành, phường Long 

Hưng; Các điểm sạt lở còn lại quận đang tiến hành triển khai thi công kết hợp 

lập thủ tục đầu tư từ nguồn vốn kết dư ngân sách quận và nguồn vốn sự nghiệp 

thủy lợi năm 2021. 

 Đồng thời, do mưa giông đã làm sập hoàn toàn 04 căn nhà, tốc mái 13 

căn. Qua đó, quận và phường đã hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục thiệt 

hại để ổn định cuộc sống. 

Thực hiện phong trào phòng, chống sạt lở trên địa bàn quận Ô Môn năm 

2020, phối hợp Sở NN và PTNT thành phố, Chi cục Kiểm Lâm thành phố, 
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Thành Đoàn thành phố tổ chức Lễ phát động trồng 1.500 cây bần chống sạt lở, 

tại khu vực Thới Đông, phường Phước Thới. Ngoài ra, Phòng Kinh tế quận phối 

hợp với UBND phường Thới Long tổ chức điểm trồng cây chống sạt lở mừng 

sinh nhật Bác với số lượng 500 cây bần. 

d) Về điện, nước sinh hoạt 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên địa bàn đạt 99,98% dân số (trong đó số 

hộ sử dụng điện an toàn đạt 99,9% trên tổng số hộ sử dụng điện); số hộ sử dụng 

điện kế cụm 34 hộ, còn lại 06 hộ dân chưa có điện do ở xa lưới điện, chủ yếu 

sống ở ngoài bờ đê của các khu vườn, không có lộ giao thông nên không thể 

cung cấp điện cho hộ dân sử dụng sinh hoạt. 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9% dân số; Tỷ lệ hộ dân 

sử dụng nước sạch đạt 96,95% dân số. Số hộ chuyển đổi và sử dụng nước sạch 

từ đầu năm đến nay là 820 hộ, đạt 227,7% KH. 

đ) Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển 

- Ước năm 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9.800 tỷ đồng, đạt 

100% KH, tăng 1,98% so năm trước. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung vốn cho các công trình, dự án, đáp 

ứng đúng kế hoạch trong năm 2020; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến 

độ thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu 

tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ưu tiên bố trí vốn quyết toán các công trình 

hoàn thành, các công trình cấp bách, không để xảy ra nợ đọng. Đến nay, đã giải 

ngân được 122 tỷ 061 triệu đồng, đạt 76,5%/KH (kế hoạch 159 tỷ 488 triệu 

đồng), ước cuối năm giải ngân đạt trên 96%/KH. 

- Công tác vận động xã hội hóa được tăng cường, huy động được nhiều 

nguồn lực chăm lo an sinh xã hội và đầu tư phát triển quận. Từ đầu năm đến 

nay, đã vận động được 11 tỷ 949,4 triệu đồng để chăm lo an sinh xã hội và phát 

triển giáo dục. 

 e) Tài chính - ngân sách 

- Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao thực hiện được 132.289 

triệu đồng, đạt 72,49% dự toán thành phố và HĐND quận giao (dự toán 182.482 

triệu đồng). Trong đó, thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh đạt 69,01% 

KH; lệ phí trước bạ đạt 55,29% KH; phí, lệ phí đạt 99,11% KH; thuế thu nhập 

cá nhân đạt 68,01% KH; các nguồn về đất đạt 86,25% KH; thu khác đạt 83,68% 

KH.  

- Tổng chi ngân sách quận được 493 tỷ 184 triệu đồng, đạt 76,31% KH; 

ước cuối năm, tổng chi ngân sách quận được 723 tỷ đồng, đạt 111,9%/KH. 

g) Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường 

- Công tác quản lý đô thị: Tăng cường công tác trật tự kỷ cương đô thị, 

kiểm tra điều kiện năng lực các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng, cấp 

phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng, 
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tiến độ theo quyết định phê duyệt, nâng cao hiệu quả đầu tư (đã thực hiện cấp 

phép xây dựng cho 212 hồ sơ, với tổng diện tích xây dựng 22.171,19 m2); tiếp 

tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và rà 

soát các quy hoạch không còn phù hợp để kiến nghị hủy bỏ (trên địa bàn quận 

hiện có 07 quy hoạch 1/500, diện tích 313,09 ha; 05 quy hoạch 1/1.000 -–

1/2.000, diện tích 274,89 ha; 01 quy hoạch 1/5.000, diện tích 13.193,43 ha. 

Ngoài ra, có 03 quy hoạch đã được phê duyệt chủ trương đầu tư: Dự án quy 

hoạch Công viên Vĩnh hằng Miền Tây, phường Trường Lạc, diện tích 150 ha; 

Dự án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghệ cao Cần Thơ, 

phường Phước Thới, diện tích 195 ha; Dự án quy hoạch Khu tái định cư quận Ô 

Môn (Khu 1), Phường Châu Văn Liêm, diện tích 4,696 ha). Tổ chức ra quân lập 

lại trật tự đô thị trên địa bàn các phường, nhắc nhở người dân chấp hành quy 

định, các hộ kinh doanh không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bỏ rác 

đúng nơi quy định nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường trên các 

tuyến đường, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm; tổ 

chức tuần tra trên các tuyến đường như: Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B, các tuyến 

đường tỉnh, các tuyến đường quận quản lý, đảm bảo giao thông được an toàn và 

thông suốt. Thường xuyên kiểm tra duy tu, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng 

công cộng và các tuyến đường giao thông trung tâm quận và các phường.  

Từ đầu năm đến nay, đã kiểm tra 244 trường hợp xây dựng nhà ở và công 

trình, trong đó, có 01 trường hợp sai phép; qua đó, đã hướng dẫn và yêu cầu lập 

thủ tục xin cấp phép đối với công trình sửa chữa nhà ở, so cùng kỳ giảm 15 

trường hợp. 

- Tài nguyên môi trường: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai (đo vẽ, 

chỉnh lý biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…). Tích cực giải 

quyết khó khăn, vướng mắc trong thủ tục về đất đai cho các cá nhân và doanh 

nghiệp; thường xuyên kiểm tra công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý và khai thác 

quỹ đất trên địa bàn quận. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021; kiểm 

kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận. Công 

khai minh bạch thông tin tiếp cận đất đai trên cổng thông tin điện tử quận về: 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất và Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; các văn bản 

quy phạm pháp luật, Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) của quận Ô 

Môn; kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng 

cao ý thức cộng đồng bảo vệ tài nguyên và môi trường. Kiểm tra, kiểm soát tình 

trạng ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Thường xuyên giám sát các công trình vốn sự nghiệp môi trường; công tác quét 

vệ sinh, vận chuyển rác; công tác nạo vét hố ga các tuyến đường chính trên địa 

bàn Phường Châu Văn Liêm. Thực hiện thu gom xử lý chất thải rắn đạt tỷ lệ 

93%. 

Đến nay, đã cấp 19 kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận kết quả quan 

trắc môi trường đợt 2 năm 2019 cho 26 cơ sở; xác minh khiếu nại môi trường 14 

trường hợp; kiểm tra môi trường 20 cơ sở (qua đó, đã xử phạt 04 cơ sở vi phạm 

với tổng số tiền 8.250.000 đồng); tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển 
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và Hải đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, môi trường thế giới. Khảo sát 

đầu tư hệ thống cống thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91, để giải quyết ô 

nhiễm môi trường nguồn nước mặt rạch Cái Chôm, phường Phước Thới. 

2. Văn hoá - xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức cho học sinh ôn tập, học tập trực tuyến tại nhà trong thời gian 

nghỉ phòng, chống dịch bệnh; triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, 

tăng cường vệ sinh trường, lớp, đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường 

nhập học. Tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021; tuyên dương giáo viên dạy giỏi và 

học sinh giỏi. Tổ chức chu đáo Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 và Ngày hội 

đưa trẻ đến trường. Chỉ đạo các Trường tiểu học thực hiện tốt công tác chọn 

sách giáo khoa lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng 

cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học; đẩy mạnh công tác xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch, đến nay, tổng số trường đạt chuẩn trên địa bàn 

39/43 trường (trong đó có 08 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Chỉ đạo các 

trường học thực hiện tốt công tác vận động BHYT học sinh (đã hoàn thành trước 

ngày 20/9/2020). Kiểm tra tình hình đầu năm học ở các trường, công tác phân 

công giáo viên, biên chế lớp, học sinh, công tác thu, chi,… Tiếp tục công tác 

kiểm định chất lượng các trường theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp 

phòng chống các dịch bệnh trong trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm. 

- Đến nay, đã huy động cháu vào nhà trẻ được 525/810 cháu, đạt 

64,81%/KH; cháu học mẫu giáo được 3.991/4.800 cháu, đạt 83,15%/KH; học 

sinh tiểu học được 10.370/10.300 học sinh, đạt 100,68%/KH; học sinh trung học 

cơ sở được 8.266/7.900 học sinh, đạt 104,63%/KH; học sinh trung học phổ 

thông được 3.717/3.700 học sinh, đạt 100,46%/KH. 

- Ngoài ra, đã vận động hỗ trợ chăm lo “3 đủ” cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn đầu năm học 2020-2021, tổng trị giá 4.617.326.000 đồng. 

b) Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 4.145 lao động (19 lao 

động làm việc nước ngoài), đạt 61,9% KH; rà soát tình hình lao động đang làm 

việc ở nước ngoài tại các vùng có dịch bệnh Covid-19. Cấp 1.293 thẻ BHYT cho 

đối tượng chính sách, 5.348 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội. Trợ cấp 

thường xuyên cho 476 đối tượng người có công và 6.288 đối tượng bảo trợ xã 

hội với tổng số tiền 21,4 tỷ đồng. Vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

được 128.323.342 đồng. Xây dựng và sửa chữa 25 căn nhà tình nghĩa, 14 căn 

nhà đại đoàn kết. Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề gắn với 

giải quyết việc làm. Tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mạng lưới 

an sinh xã hội được chú trọng, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có 

công cách mạng và đối tương bảo trợ xã hội chu đáo, kịp thời. Tăng cường 

tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ 
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nạn xã hội. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo; qua kết quả điều tra sơ bộ, toàn 

quận hiện còn 102 hộ nghèo, tỷ lệ 0,29% (giảm 325 hộ nghèo so với đầu năm).  

- Tổ chức trao Bằng Truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt nam Anh hùng 

Nguyễn Thị Điểm, nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công và Quốc Khánh 02/9. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày 

thương binh liệt sĩ 27/7; qua đó, đã tổ chức Đoàn đi thăm và tặng quà gia đình 

người có công với cách mạng 1.833 phần quà, với tổng số tiền 1.059,7 triệu 

đồng. 

- Tổ chức rà soát đối tượng nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và 

người lao động tự do trên địa bàn quận bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19, qua đó, đã chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng 5,6,7 theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ với tổng số tiền 15.259.000.000 đồng. Thẩm định danh sách trình UBND 

thành phố phê duyệt các nhóm đối tượng 1,3,4 với tổng nhu cầu kinh phí 

5.557.000.000 đồng. Phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách để giảm giá 

tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19. 

 - Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ cho công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 gồm quà và tiền mặt với tổng trị giá 

994.612.000 đồng. Đồng thời, tổ chức điểm phát gạo miễn phí (ATM gạo) cho 

các đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn,… với tổng số lượng 24 tấn gạo. 

- Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020, quận đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

và cấp phát được 8.510 phần quà với tổng số tiền 7.608.400.000 đồng cho các 

đối tượng chính sách, đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người cao tuổi,…  

  c) Công tác  Y tế, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình 

hình hiện nay, không để xảy ra lây lan trong cộng đồng, không lơ là chủ quan 

phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống 

dịch chủ động, kịp thời điều tra và xử lý ca bệnh, không để dịch bùng phát, 

không xảy ra vụ dịch nguy hiểm; đã xảy ra 846 ca bệnh lây nhiễm (trong đó: Sốt 

xuất huyết 163 ca, Tay chân miệng 55 ca, Sởi 20 ca, Lỵ 17 ca, Tiêu chảy 515 ca, 

Thủy đậu 50 ca, Quai bị 26 ca) so cùng kỳ giảm 95 ca. Nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh; duy trì tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng 

cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; tăng cường giám sát dịch tễ; thực 

hiện chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi khu vực có ca mắc sốt 

xuất huyết; tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu. Kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; đến 

nay, không xảy ra tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận. 

- Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, vận động chính sách bảo hiểm y tế; 

đến nay, thực hiện vận động bảo hiểm y tế toàn dân đạt 80,55% dân số. 

d) Văn hoá - Thể dục Thể thao 
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- Các hoạt động Lễ, hội được tổ chức trang trọng, trong không khí tưng 

bừng, phấn khởi, có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, cổ động chính trị, giáo 

dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, đặc biệt là các hoạt động 

kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc Khánh 02/9; chào 

mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị tiếp tục được nâng cao; thực hiện tốt công tác nâng cấp, nâng chất 

các phường văn minh đô thị và các khu vực văn hóa trong toàn quận (công nhận 

83/83 khu vực văn hóa năm 2019). Tổ chức thực hiện tốt các quy định về thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hạn chế tập trung 

đông người để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Kiểm tra và 

hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa và 

kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, bảo tàng, thư viện, nhà hát, khu du lịch, điểm du lịch; cơ sở dịch vụ 

spa, xong hơi, mát-xa trên địa bàn quận.  

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (đã 

tiến hành kiểm tra 22 cơ sở, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm), kiểm tra các 

hoạt động quảng cáo, đảm bảo vẽ mỹ quan đô thị. Đôn đốc các đơn vị viễn 

thông tiếp tục chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin trên địa bàn quậ; triển khai vào 

gông cáp trên 03 tuyến đường với chiều dài 18,4 km. Phối hợp với Bảo tàng 

thành phố khảo sát, đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố đối với Đình Phú 

Luông, phường Long Hưng 

- Tổ chức 5 giải thể dục thể thao cấp quận với gồm 600 vận động viên 

tham dự thu hút hơn 10.000 lượt người xem gồm: Giải Quần vợt “Mừng Đảng 

quang vinh - Mừng Xuân canh Tý” năm, giải bóng đá (sân 7 người) “Mừng 

Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý” năm 2020, giải Bóng chuyền nam Tết 

quân dân và giải kéo co nam Tết quân dân; Giải bóng đá vô địch quận Ô Môn 

năm 2020. Ngoài ra, còn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và lễ 

phát động bơi, phòng chống đuối nước năm 2020. Số người tập luyện TDTT 

thường xuyên chiếm 35,5% tổng số dân trên địa quận. 

đ) Công tác Tôn giáo - Dân tộc 

- Tiếp tục triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính 

sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc cho cán bộ, công 

chức và đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn 

giáo được quan tâm; các hoạt động thực hiện đúng hiến chương của giáo hội và 

quy định pháp luật; đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của công dân theo 

quy định.  

- Vận động các cơ sở tôn giáo không thực hiện việc tổ chức các cuộc lễ, 

tập trung đông người tại cơ sở tôn giáo nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức thăm hỏi và tặng 136 phần quà cho các gia đình chính sách, đồng 
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bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận với tổng trị 

giá 85.100.000 đồng.  

- Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer về tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, không tập trung đông nguời vào dịp lễ Tết 

Chôl Chnăm Thmây 2020 tại nơi công cộng, các điểm Chùa Khmer Nam tông. 

Đồng thời, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, tặng 16 phần quà cho hộ nghèo, 

gia đình chính sách, nguời có uy tín, cán bộ hưu trí. 

3. Lĩnh vực tiếp dân – Giải quyết khiếu nại tố cáo, tư pháp 

a) Công tác tiếp dân - Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tập trung xử lý dứt 

điểm các vụ khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, hạn chế khiếu kiện, nhất là khiếu 

kiện vượt cấp và khiếu kiện đông người.  

- Công tác tiếp công dân và việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh 

đạo các cấp, các ngành duy trì thực hiện nghiêm túc, hạn chế được nhiều khiếu 

nại vượt cấp; đã tiếp 167 lượt công dân (giảm 65 lượt so với cùng kỳ). Tổng số 

đơn phải giải quyết 78 đơn (giảm 23 đơn so với cùng kỳ); đã giải quyết 54 đơn, 

hiện còn tồn 24 đơn đang tiếp tục giải quyết (đã chuyển cơ quan chuyên môn 

kiểm tra, giải quyết). 

b) Công tác tư pháp 

- Công tác soạn thảo, thẩm định và góp ý văn bản từng bước nâng cao 

chất lượng, đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện. Công tác rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên theo quy định. Công tác quản lý 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện có trọng 

tâm; Công tác hành chính tư pháp phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân. 

Củng cổ, kiện toàn hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận, 

phường. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với 

từng nhóm đối tượng, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp 

luật cùa người dân, nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. 

Triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 

thông qua. 

- Công tác hòa giải cơ sở tiếp tục được thực hiện tốt, ngày càng phát huy 

hiệu quả, tại các Tổ hòa giải đã thụ lý 230 trường hợp, đưa ra hòa giải thành 189 

trường hợp (đạt 82,2%), không thành 41 trường hợp. 

4. Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Chủ động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực 

hành tiết kiệm có hiệu quả; kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, tập 

trung triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhùng, lãng phí và thực hành tiết 

kiệm. Các ngành, các cấp đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm như: công khai, minh bạch tài sản trong 

hoạt động của đơn vị; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực 
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hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện việc chuyển đổi vị trí 

công tác của cán bộ, công chức; xem xét, xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

khi để xảy ra tham nhũng; trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của 

ngân sách nhà nước; trong quản lý đầu tư công,... Công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm 

được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tích cực bằng nhiều hình thức. 

5. Công tác cải cách hành chính 

- Công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, quận ban hành nhiều 

văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC nhằm tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính nhà nước trên địa bàn. Công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các đơn vị, địa phương thực 

hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Tích cực tuyên 

truyền, hướng dẫn các tổ chức, công dân trên địa bàn quận sử dụng Phần mềm 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Xếp loại chỉ số cải cách hành chính phường 

năm 2019. Tiếp đoàn giám sát và đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Sở Nội vụ thành phố, qua 

giám sát và kiểm tra, các đoàn đánh giá tốt việc thực hiện công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn quận. 

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức và tiền lương thực hiện đúng quy định (điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 

03 trường hợp; bổ nhiệm lại 11 trường hợp; tuyển dụng viên chức 02 trường 

hợp; giải quyết chế độ chính sách tiền lương 352 trường hợp; giải quyết chế độ 

nghỉ hưu và chính sách 01 lần 04 trường hợp; chuyển đổi vị trí công tác 04 

trường hợp). Công tác đào tạo – bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được 

chú trọng (cử 50 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi 

dưỡng kỹ năng và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; 02 cán bộ, công chức 

phường đi học đại học; 01 công chức đi đào tạo Thạc sĩ; 08 trường hợp đi học 

lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 21 trường hợp học lớp bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên và 14 trường hợp học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại 

Trường Chính trị thành phố). 

- Chỉ đạo bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại các khu vực 

được sáp nhập theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, cụ thể: 

+ Phường Châu Văn Liêm: Sáp nhập khu vực 1 vào khu vực 3, đặt tên 

khu vực mới là khu vực 3. 

+ Phường Thới Hòa: Sáp nhập khu vực Hòa Thạnh B vào Hòa Thạnh A, 

đặt tên khu vực mới là khu vực Hòa Thạnh A; Sáp nhập khu vực Hòa An B vào 

khu vực Hòa An A, đặt tên khu vực mới là khu vực Hòa An A; Sáp nhập khu 

vực Hòa Long A vào khu vực Hòa Long, đặt tên khu vực mới là khu vực Hòa 

Long. 

6. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội 
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- Các lực lượng quân sự phối hợp tốt với lực lượng công an, tăng cường 

công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ  

trên địa bàn quận, nhất là dịp Tết Nguyên đán năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng 

bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên 

địa bàn. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 

các đối tượng bảo đảm nội dung, thời gian theo quy định. Tổ chức giao quân 

năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy định với 175 tân binh nhập ngũ, đạt 100% 

KH. Tổ chức các hoạt động Tết Quân – Dân năm 2020 tại Phường Châu Văn 

Liêm. Tổ chức phúc tra nguồn thanh niên SSNN năm 2021. Xây dựng các văn 

kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo Mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng 

Bộ CHQS thành phố. Xây dựng ý định và các văn kiện diễn tập CH-TM 1 bên 1 

cấp trên bản đồ. Chỉ đạo lực lượng vũ trang quận thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội. Đến nay, xảy ra 47 vụ tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, 

so cùng kỳ giảm 20 vụ; Về tệ nạn xã hội: Đã phá 125 vụ với 518 tên, xử phạt 

hành chính số tiền 462.550.000 đồng. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

và công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông được 

đẩy mạnh. Tai nạn giao thông xảy ra 09 vụ (làm chết 09 người), so cùng kỳ 

giảm 01 vụ; Va chạm giao thông xảy ra 05 trường hợp, bị thương 06 người. 

- Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa 

bàn. Lực lượng chữa cháy dân phòng và chuyên ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu 

công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ. Tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, 

thực hiện tốt kế hoạch, phương án phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực 

24/24 giờ sẵn sàng chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn hiệu quả khi có sự cố xảy ra.  

II. ĐÁNH GIÁ 

 1. Những mặt làm được 

 - UBND quận thực hiện “mục tiêu kép” vừa triển khai thực hiện nghiêm 

các chỉ thị, văn bản của Chính phủ, thành phố về phòng chống, dịch bệnh Covid-

19; vừa triển khai các giải pháp giải quyết các vấn đề mới phát sinh, hạn chế sự 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội; thực hiện hỗ trợ kịp thời, 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 Quận 

ủy, HĐND quận giao; từ tháng 5/2020, các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất 

kinh doanh đã hoạt động trở lại, chuyển sang trạng thái bình thường mới. 

- Quận tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh, hỗ trợ thị trường, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 

kịp thời đề xuất giải quyết, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh nên 

tình hình kinh tế quận tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; sản xuất công nghiệp, 



 12 

thương mại – dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp phát 

triển khá tốt, đạt về năng suất và chất lượng. Công tác quản lý quy hoạch trật tự 

đô thị tiếp tục được quan tâm, nhất là kiểm tra, bảo trì các tuyến đường giải 

quyết nhu cầu đi lại của người dân trong mùa mưa. Tỷ lệ giải ngân các nguồn 

vốn xây dựng cơ bản đạt khá. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm 

lo sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, góp phần cải thiện đời sống 

của nhân dân; tiếp tục rà soát hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid - 19, nhất là hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết sổ 42/NQ-

CP của Chính phủ. Công tác tổ chức cho năm học mới được thực hiện chu đáo, 

đúng kế hoạch. Chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin, tuyên 

truyền được nâng lên. Công tác thanh tra, tư pháp, cải cách hành chính được 

tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thực hiện 

tốt công tác phòng - chống cháy, nổ. 

 2. Khó khăn, hạn chế 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu rộng đến hầu hết các 

ngành kinh tế và các mặt đời sống xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh còn 

khó khăn do nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bị thiếu, chi phi tăng, thị trường 

tiêu thụ bị thu hẹp. Liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ các loại hàng hóa nông sản 

ở quy mô nhỏ, chưa thực sự phổ biến, đa dạng. Thời tiết diễn biến phức tạp ảnh 

hưởng đến việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất nông 

nghiệp. Tình hình sạt lở bờ sông vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường 

ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tiến độ thu ngân sách, vận động bảo hiểm y 

tế còn chậm so với kế hoạch. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao 

thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.  

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố./. 
 

 Nơi nhận:                                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                       
- TT. HĐND TP;                CHỦ TỊCH  

- UBND TP;                                              
- Các ban, ngành, các đoàn thể quận;  

- UBND phường;  

- Lưu: VT, TH.           
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