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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020  

về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân  

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

 

Thực hiện Công văn số 1854/UBND-TH ngày 25/5/2021 của UBND thành 

phố về việc tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành 

phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành phố về chất 

vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, khách hàng hiểu rõ những 

tiện ích khi sử dụng hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. 

Tổ chức tư vấn, gặp gỡ khách hàng, phân loại đối tượng phục vụ cho phù 

hợp, vừa đảm bảo đúng chỉ đạo của Trung ương, vừa tạo thuận lợi tối đa 

cho khách hàng, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại của nhân dân 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 

2021; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. 

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền 

thực hiện chủ trương về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua các hình 

thức tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình, phát loa trên xe thông 

tin, phát tờ rơi thông báo danh sách các Ngân hàng và các tổ chức trung gian 

thanh toán tiền điện cùng địa chỉ 573 điểm thu hộ tiền điện.  

Ngày 31/3/2021, Sở Công Thương đã triển khai Công văn số 694/SCT-

QLNL về việc tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ trương thanh toán tiền điện 

không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, đề nghị Công ty 

Điện lực rà soát đánh giá lại vị trí các điểm thu hộ tiền điện, có kế hoạch ký kết 

thêm các điểm thu hộ, cơ cấu hợp lý các điểm thu hộ nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho người dân; phối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện 

phát thanh nội dung “Tuyên truyền chủ trương thanh toán tiền điện không dùng 

tiền mặt của Chính phủ”, thực hiện ít nhất 01 lần/tuần từ ngày 15/4/2021 đến 

30/6/2021; đồng thời, phát thanh toàn bộ danh sách, địa chỉ các điểm thu của 
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ngân hàng, các điểm thu hộ của tổ chức trung gian thanh toán để người dân biết 

và thực hiện thanh toán”.  

 

 Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền thông qua các bản tin, thời sự hoặc các hình thức 

phù hợp khác vào các thời điểm thích hợp trong ngày, đặc biệt thông tin về các 

hình thức khuyến khích thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt như: trích nợ 

tự động từ tài khoản ngân hàng (Ủy nhiệm cho ngân hàng thanh toán hộ tiền 

điện), thanh toán qua ATM, thanh toán qua Internet banking, Mobile banking; 

thanh toán qua các dịch vụ thanh toán (Payoo, VNPay, ECPay, AirPay, Momo, 

Vimo, ZaloPay, VNPT Media, Viettel Pay, ...) 

Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách và tiếp tục thực hiện giải pháp 

thu tiền điện trực tiếp tại nhà đối với các trường hợp người già neo đơn, người 

già yếu không thể đi nộp tiền điện trực tiếp tại Điện lực các quận, huyện, các 

điểm thu hộ hoặc không có điều kiện chi trả tiền điện bằng hình thức thanh toán 

điện tử (không có tài khoản ngân hàng).  

Phối hợp các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục tuyên truyền quán triệt thực 

hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 

thông qua các hình thức thanh toán đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động đồng thời vận động mọi người tham gia. 

 2. Tạo điều kiện phát triển thương mại điện tử và sự gắn kết giữa 

thương mại điện tử với thương mại truyền thống, nhằm phục vụ các nhu 

cầu thiết yếu của đời sống nhân dân, thể hiện trình độ phát triển của xã hội 

trong điều kiện phát triển của công nghệ thông tin; phát triển thương mại 

điện tử song song với thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ người tiêu 

dùng, đảm bảo tính trung thực, chất lượng đối với các hoạt động thương 

mại điện tử, hoạt động bán hàng qua mạng xã hội 

Tham mưu UBND thành phố ban hành: Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ 

chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối 

với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; kế hoạch nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp 

giai đoạn năm 2021 - 2025 (Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/3/2021); Quy 

chế phối hợp quản lý thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế 

hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 

Triển khai Kế hoạch số 604/KH-SCT ngày 23 tháng 3 năm 2021 Tổ chức 

“Tháng khuyến mại” năm 2021 từ ngày 10/4/2021 - 10/5/2021 trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm 2021; hưởng ứng chương trình “Doanh nghiệp hành động 

hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021”.  
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Phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương triển 

khai Chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến”. 

Tiếp tục triển khai, thực hiện 02 Đề án thuộc Chương trình phát triển 

thương mại điện tử quốc gia năm 2020. Cung cấp thông tin và kết nối các doanh 

nghiệp tham gia Đề án truy xuất nguồn gốc với Trung tâm Phát triển Thương 

mại Điện tử để Trung tâm hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và người dân và các chủ 

thể OCOP tham gia quảng bá, mua bán sản phẩm thông qua Sàn giao dịch 

thương mại điện tử thành phố Cần Thơ (canthotrade.com). 

Hỗ trợ siêu thị CoopMart Thốt Nốt triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng 

lưu động đưa hàng Việt về nông thôn nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận Ô Môn, Thốt Nốt và 

huyện Cờ Đỏ.  

Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức 09 lớp đào tạo, tập huấn, tuyên 

truyền kiến thức về thương mại điện tử cho doanh nghiệp và ngày 16/6/2021 

phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức 01 Hội thảo trực 

tuyến “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh 

thu từ khách hàng trực tuyến”; hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng phát triển bộ 

thương hiệu trực tuyến thuộc Đề án “Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực 

tuyến cho các sản phẩm chủ lực của thành phố Cần Thơ”; hỗ trợ 05 doanh 

nghiệp quảng bá, xây dựng thương hiệu trên Cổng Thương mại điện tử quốc gia; 

hỗ trợ 25 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng website thương mại.  

3. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến với công nghệ 

thông minh, phát triển công nghiệp xanh, khuyến khích mạnh mẽ sự phát 

triển của doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, 

công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin 

Tham mưu UBND thành phố: triển khai Kế hoạch phát triển năng lượng tái 

tạo giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 Xây dựng Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 

2021 (thực hiện trong quý II theo Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư); Chương trình khuyến công thành phố Cần Thơ giai 

đoạn 2022 - 2025. 

Triển khai Kế hoạch số 1644/KH-SCT ngày 29/6/2018 của Sở Công 

Thương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư; Kế hoạch số 367/KH-SCT ngày 21/02/2019 của Sở Công Thương về việc 

triển khai thực hiện định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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Triển khai thực hiện Đề án Công nghiệp hóa thành phố Cần Thơ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2035; Phối hợp xây dựng Chính sách phát triển sản 

xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025. 

Xây dựng Đề án Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo 

hướng hiện đại; hoàn thiện dự thảo đề án “Phát triển ngành công nghiệp chế 

biến chuyên sâu thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.  

4. Phát triển các chợ đầu mối đồng bộ với các chợ dân sinh ở khu vực 

nông thôn, đảm bảo đúng các quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho việc 

buôn bán, góp phần chỉnh trang hệ thống chợ trên địa bàn thành phố theo 

hướng sạch, đẹp, văn minh 

Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển chợ, siêu 

thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích giai đoạn 5 năm từ năm 2021-2025; 

đông thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục các dự án kêu 

gọi đầu tư của thành phố giai đoạn 2021 - 2025. 

Đề xuất quy hoạch chợ đầu mối mối nông, thủy sản ĐBSCL giai đoạn 1; 

tham mưu xây dựng trung tâm logistics hạng II tại quận Cái Răng, hình thành 

các cơ sở cung ứng dịch vụ logistics tập trung; đồng bộ hệ thống kho bãi, bảo 

quản, vận chuyển, nâng cao năng lực và giảm chi phí dịch vụ logistics. 

Phối hợp Sở Xây dựng xác định tứ cận tiếp giáp và diện tích cụ thể 02 vị trí di 

dời chợ Tân An, An Lạc; đồng thời, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều và các sở ngành đơn vị có liên 

quan cập nhật vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà đầu 

tư theo quy định. 

5. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, kiên quyết không để các mặt hàng rau, quả tồn dư kháng sinh, 

thuốc bảo vệ thực vật tại các chợ, siêu thị, nhất là chợ truyền thống 

Triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2021 trong lĩnh vực thực phẩm; kế 

hoạch tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021; kế hoạch hậu 

kiểm công tác quản lý an toàn thực phẩm năm 2021 (Kế hoạch số 366/KH-SCT 

ngày 24/02/2021). 

Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 và triển khai đến các đối 

tượng thanh tra. 

Triển khai thực hiện 01 đợt kiểm tra đột xuất về việc kiểm tra tình hình dự 

trữ hàng hóa, hàng hóa tham gia bình ổn phục vụ Tết Nguyên đán 2021 đối với 

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả: 

đã kiểm tra 14 đơn vị (06 đơn vị kinh doanh Siêu thị, 04 đơn vị kinh doanh xăng 

dầu, 02 đơn vị kinh doanh cửa hàng tiện ích và 02 đơn vị kinh doanh thịt heo và 

gia cầm), đa số các đơn vị đều chấp hành tốt nội dung kiểm tra. 

Thực hiện 01 đợt thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 07 tổ 

chức. Kết quả: đa số các đơn vị đều chấp hành tốt nội dung thanh tra. 
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Thẩm định 10 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính vượt thẩm quyền trình 

UBND thành phố. Phối hợp Cục thi hành án thành phố, Chi cục thi hành án 

quận, huyện thực hiện kê biên, định giá tài sản và cưỡng chế thi hành án. 

Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động sản 

xuất thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm (bánh hạnh nhân, cá lóc); tình 

hình thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại 14 doanh nghiệp; tình 

hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tại chợ Tân An, An 

Hòa, An Thới; Nhà lồng 3 TTTM Cái Khế và TTTM Xuân Khánh, Siêu thị 

Coopmart, Siêu thị Go; Siêu thị Lotte Mart; Công ty TNHH Kwong Lung Meko; 

Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam; Công ty CP May Tây Đô. Kết 

quả: các công ty, doanh nghiệp đều chấp hành tốt và đảm bảo cung ứng hàng hóa. 

 Tổ chức Đoàn Kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không 

đảm bảo an toàn thực phẩm (Quyết định số 41/QĐ-SCT ngày 09/3/2021). Kết 

quả: tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Phan Tâm 1 (cơ sở) đã ngừng sản 

xuất sản phẩm: Bánh hạnh nhân lá dứa (lô sản phẩm sản xuất ngày 26/01/2021, 

hạn sử dụng: 26/7/2021) không còn sản phẩm tồn kho (do sản phẩm sản xuất để 

kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán). Đoàn kiểm tra đề nghị Cam kết sản xuất 

thực phẩm an toàn theo đúng với hồ sơ tự công bố sản phẩm; thực hiện các quy 

trình thu hồi sản phẩm không an toàn theo đúng quy định tại Điều 16, Thông tư 

số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương và báo cáo kết quả 

thu hồi (đã được bán và tiêu thụ hết không còn sản phẩm tồn kho tại các đại lý 

kinh doanh bán lẻ). 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ trương thanh toán tiền điện không 

dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

2. Triển khai Kế hoạch thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025. Triển 

khai và rà soát tiến độ thực hiện 02 Đề án “Xây dựng giải pháp quản lý dữ liệu và 

xúc tiến bán hàng trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Cần Thơ (CRM) ”; Đề 

án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp và thương mại thành phố Cần 

Thơ” thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021.  

3. Rà soát tiến độ thực hiện các quy hoạch ngành công nghiệp (công 

nghiệp, cơ khí, cụm công nghiệp) để lựa chọn phương án phát triển ngành, lĩnh 

vực phù hợp tích hợp vào Quy hoạch thành phố đến 2030, định hướng năm 

2045. 

Triển khai Đề án Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại; Đề 

án phát triển ngành công nghiệp chế biến chuyên sâu thành phố Cần Thơ đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện chương trình phát 

triển ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025. 
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Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành công 

nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ. Rà soát, đề xuất bổ sung chính sách 

khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ. 

Tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất công 

nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị. 

Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và 

Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thành phố. 

Tăng cường công tác liên kết vùng ĐBSCL; liên kết với thành phố Hồ Chí 

Minh, thành phố Hà Nội để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ 

trợ; thương mại, một số lĩnh vực khác của ngành. 

4. Tham mưu công tác đầu tư phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương 

mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; công tác di 

dời chợ Tân An, An Lạc theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật quy hoạch; 

xác định cụ thể vị trí, diện tích; đề xuất hình thức đầu tư chợ đầu mối phù hợp 

đảm bảo tuân thủ đúng quy định. 

5. Phối hợp theo dõi diễn biến thị trường, tiếp tục tiến hành kiểm tra giám 

sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh các hàng hóa thiết yếu về công tác phòng, 

chống dịch COVID - 19; Kịp thời tham mưu điều tiết đảm bảo cung cấp đầy đủ 

lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm phục vụ trong các trường hợp cần thiết, 

không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bán bất hợp lý.  

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Công Thương kính báo cáo 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố (để báo cáo); 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Ông Nguyễn Văn Hồng, TUV, Phó Chủ tịch 

UBND TP (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở (để biết); 

- Lưu: VT, VP, CT.02 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Vũ Sơn 
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