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BÁO CÁO 

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

của Hội đồng nhân dân thành phố 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 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị quyết về chất 

vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần 

Thơ khóaIX, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Thực hiện Công văn số 476/UBND-TH ngày 08 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân công chuẩn bị nội dung trình 

HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2021, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt 

báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về lĩnh vực Kinh tế 

Kinh tế tiếp tục phát triển trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực là 27.004,13/48.000 tỷ đồng, đạt 

56,26%KH. 

a) Công nghiệp – Xây dựng 

Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng là 17.977,39/33.201,60 tỷ đồng, 

đạt 54,15%KH, tăng 7,90% so cùng kỳ, trong đó ngành xay xát và chế biến gạo, 

chế biến thủy sản chiếm số lượng lớn lao động đang làm việc
1
, với 29 doanh 

nghiệp xay xát và 50 doanh nghiệp lau bóng gạo (trong đó, 16 doanh nghiệp 

xuất khẩu gạo trực tiếp) với tổng sản lượng gạo xuất khẩu đạt 187,62 ngàn tấn, 

giảm 5,10% so cùng kỳ cùng 06 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu với 

sản lượng cá tra phi lê xuất khẩu đạt 35 ngàn tấn, giảm 3,50% so cùng kỳ. Ngoài 

ra, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đang phát triển: cơ khí hàn tiện, nghề 

mộc, trang trí nội thất, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp (gồm: làng nghề bánh 

                                           
1
 - Ngành xay xát và chế biến gạo: Tổng sản lượng xay xát đạt 643.000 tấn, tăng 7,20% so với cùng kỳ. Tổng sản 

lượng gạo lau bóng đạt 890.000 tấn, tăng 7,90% so cùng kỳ. Với 02 lĩnh vực này đã thu hút gần 6.150 lao động.  

- Ngành chế biến thủy sản: Tổng sản lượng cá nguyên liệu đạt 95.400, tăng 4,50% so cùng kỳ. Ngành này thu 

hút khoảng 7.200 lao động đang làm việc. 
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tráng, đan lưới
2
), sản xuất bún, tàu hủ, bánh mì, sản xuất gạch truyền thống,… 

cũng có nhiều đóng góp cho sự phát triển và tăng trưởng chung của ngành công 

nghiệp trên địa bàn quận.  

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cơ bản ổn định. Tính đến nay, 

Khu Công nghiệp Thốt Nốt đã thu hút 13 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư 

khoảng 2.443,5 tỷ đồng, giải quyết khoảng 5.900 người trong và ngoài quận. 

Bên cạnh đó, Tân Cảng Thốt Nốt hoạt động khá mạnh với năng lực thiết kế là 

300 tues/ngày tương đương là 2.550 tấn hàng/ngày đã góp phần to lớn vào việc 

thúc đẩy giao thương hàng hóa, đồng thời cung cấp dịch vụ logisitics trọn gói 

cho tuyến đường thủy. Qua đó, góp phần làm gia tăng giá trị sản xuất ngành 

công nghiệp trên địa bàn quận. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, phát triển mới 11 cơ sở sản xuất, nâng tổng 

số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp – xây dựng trên địa bàn quận là 1.328 cơ sở 

(trong đó có 143 doanh nghiệp), thu hút được 16.684 lao động. Triển khai kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền 

vững trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2030. 

b) Thương mại - dịch vụ và du lịch  

Giá trị sản xuất Thương mại – Dịch vụ là 7.823,33/12.408 tỷ đồng, đạt 

63,05%KH, tăng 12,90% so cùng kỳ. Phát triển mới 59 hộ kinh doanh, 14 doanh 

nghiệp hoạt động thương mại – dịch vụ, nâng tổng số cơ sở thương mại – dịch 

vụ trên địa bàn quận là 5.646 hộ (trong đó có 299 doanh nghiệp), thu hút được 

khoảng 14.965 lao động. Triển khai Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn quận gắn với tuyên truyền các giải pháp về 

phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đến các chợ, Trung tâm thương 

mại, siêu thị, các Cửa hàng bán lẻ và mục đích, ý nghĩa “Ngày vì quyền lợi 

người tiêu dùng”, “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4”, Đoàn kiểm tra liên 

ngành quận phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, các hộ tiểu thương thực hiện đúng các quy định về niêm yết 

giá và bán theo đúng giá niêm yết, không mua bán hàng gian, hàng giả, hàng 

hóa không có nguồn gốc xứ xuất rõ ràng, ngăn chặn kịp thời tình trạng găm 

hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, qua kết quả kiểm tra đột xuất tại 127 lượt 

                                           
2
 - Làng nghề bánh tráng Thuận Hưng: Trong 6 tháng đầu năm 2021, phát triển thêm 05 hộ hoạt động thường 

xuyên và 04 hộ sản xuất theo thời vụ, nâng tổng số hộ hiện có là 75 hộ hoạt động thường xuyên phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng cho Nhân dân trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu sang Campuchia), 41 hộ sản xuất theo thời vụ trong dịp 

tết Nguyên đán. Làng nghề có 04 hộ đầu tư sản xuất tráng bánh bằng công nghệ máy móc tiên tiến; giải quyết 

việc làm cho khoảng 600 lao động tại địa phương; mức thu nhập của người lao động bình quân khoảng từ 

170.000 – 230.000 đồng/người/ngày, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sản lượng bánh tráng sáu 

tháng đầu năm 2021 đạt 68.000.000 bánh, tăng 10% so cùng kỳ và doanh thu đạt 38 tỷ đồng.  

- Làng nghề Đan lưới Thơm Rơm: Trong 6 tháng đầu năm 2021, phát triển thêm 04 cơ sở sản xuất chính và 129 

hộ tham gia gia công cho các hộ sản xuất chính, nâng tổng số 40 hộ tham gia sản xuất chính và 450 hộ tham gia 

gia công. Làng nghề đã giải quyết khoảng 1.500 lao động chuyên nghiệp và khoảng 1.000 lao động thời vụ; mức 

thu nhập bình quân mỗi lao động từ 160.000 – 250.000 đồng/người/ngày; doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 30 tỷ 

đồng, giảm 22% so cùng kỳ. Nhìn chung, làng nghề Đan lưới Thơm Rơm vẫn duy trì ổn định hoạt động, trong 6 

tháng đầu năm là lúc làng nghề đan lưới Thơm Rơm sản xuất cầm chừng vì thời điểm này là mùa khô nên hoạt 

động chủ yếu để dự trữ cho mùa lũ sắp tới. 
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cơ sở, kết quả xử phạt vi phạm hành đối với 06 trường hợp vi phạm với tổng số 

tiền xử phạt là 5,40 triệu đồng
3
. Tổ chức bố trí 142 lô sạp mua bán hàng hóa, 

hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tăng 04 lô sạp so với cùng 

kỳ. 

Trên địa bàn quận hiện có 01 chợ, 01 siêu thị quy mô hạng 2, 21 chợ 

truyền thống
4
 với hơn 2.225 hộ tiểu thương đang mua bán cùng 01 chợ đêm hoạt 

động khá hiệu quả; tiếp tục hoàn chỉnh Danh mục các dự án chợ kêu gọi đầu tư 

giai đoạn 2021-2025. Tình hình cung cấp điện, nước tiếp tục ổn định, đảm bảo 

phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, nhất là 

công tác đảm bảo an toàn sử dụng điện trong mùa mưa bão; tổ chức hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái Đất năm 2021” và thường xuyên tuyên truyền, 

hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 

99,99% trên tổng số hộ dân; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 99,83% trên tổng số 

hộ dân. 

Hoạt động du lịch được thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh, vì vậy lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn quận khoảng 

12.195 lượt khách, giảm 40% so cùng kỳ. Tổ chức khảo sát, mở rộng một số 

điểm du lịch phục vụ du khách, bố trí bãi đỗ xe, tàu du lịch, xây dựng 

Homestay,… Thực hiện sơ kết Đề án phát triển du lịch phường Tân Lộc và định 

hướng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn trong thời gian tới. 

c) Sản xuất nông nghiệp  

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận phát triển ổn định. Giá 

trị sản xuất nông nghiệp là 1.203,41/2.390,40 tỷ đồng, đạt 50,34%KH, tăng 

2,60% so cùng kỳ.  

- Cây lúa: Tổng diện tích xuống giống được 9.058/12.545 ha, đạt 

72,2%KH
5
. Trong đó: các giống lúa đặc sản chất lượng cao được sử dụng với tỷ 

lệ trên 95% trong tổng cơ cấu giống lúa. 

Xây dựng Cánh đồng lớn: Vụ Đông Xuân, Hè Thu quận tiếp tục duy trì và 

mở rộng 08 cánh đồng lớn với tổng diện tích là 896,98 ha có 957 hộ tham gia 

                                           
3
 Trong đó: 01 trường hợp vi phạm về niêm yết giá, 01 trường hợp vi phạm về sản xuất không đảm bảo an toàn 

thực phẩm; 02 trường hợp vi phạm về hàng nhập lậu và 02 trường hợp vi phạm về nhãn sản phẩm. 

4
 Hiện quận đã tiếp tục kêu gọi đầu tư 02 chợ: chợ Thuận Hưng do Công ty Cổ phần lương thực Quang Phúc đầu 

tư khai thác và chợ Thới Bình do Công ty Cổ phần kỹ thuật Cát Tường An Khánh đầu tư khai thác. Đối với chợ 

Thuận Hưng, chủ đầu tư đã lập hồ sơ thiết kế, dự toán và phương án thu hồi vốn gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch 

quận xem xét, đưa vào thủ tục đấu giá đất. Riêng chợ Thới Bình đang gặp khó khăn về đất đai vì qua xác minh 

nguồn gốc đất, đất chợ Thới Bình hiện hữu thuộc đất công nhưng chưa được thành phố giao cho quận khai thác, 

hiện Ủy ban nhân dân quận đang xin chủ trương thành phố khai thác đất chợ Thới Bình và sẽ tiếp tục thủ tục đấu 

giá đất để giao cho nhà đầu tư. 

5
 Trong đó: Lúa Đông Xuân xuống giống 4.457 ha/4.430 ha, đạt 100,6%KH, giảm 157 ha so với cùng kỳ; thu 

hoạch với năng suất trung bình đạt 7,72 tấn/ha, tăng 0,52 tấn/ha so với cùng kỳ, tổng sản lượng đạt 34.400 tấn, 

tăng 1.200 tấn so với cùng kỳ; lợi nhuận trên 60%. 

Lúa Hè Thu 2021 xuống giống 4.107 ha/3.705 ha, đạt 110%KH, tăng 290 ha so với cùng kỳ.  

Lúa Thu Đông đang xuống giống được 494 ha. 
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tập trung sản xuất lúa chất lượng cao và sản xuất lúa giống. Hiện, đã thu hoạch 

được 439,8 ha, năng suất đạt 6,2 tấn/ha. Tổ chức kết nối, giới thiệu Công ty Tập 

đoàn Lộc Trời hợp tác liên kết sản xuất lúa (cung cấp vật tư đầu vào và bao tiêu 

sản phẩm đầu ra) trên 71 ha. 

- Hoa màu: Tổng diện tích trồng màu 931,7/664 ha, đạt 140%KH; sản 

lượng đạt 3.280 tấn/4.064 tấn, đạt 80,7%KH
6
. Ngoài ra, trên địa bàn quận thực 

hiện chuyển đổi 446 ha từ diện tích gieo trồng lúa Hè Thu sớm kém hiệu quả 

sang trồng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Xây dựng vùng sản xuất rau 

màu chuyên canh theo hướng an toàn với tổng diện tích 103,79 ha
7
, tương 

đương so với cùng kỳ; thành lập 02 Hợp tác xã và 04 Tổ hợp tác sản xuất rau. 

Toàn quận có 21,97 ha được cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn vệ 

sinh thực phẩm.  

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, quận đã chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ hoa 

kiểng, trái cây (tồn còn lại) phục vụ Tết Nguyên đán, cụ thể: vận động doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các mạnh thường quân thu mua hết các 

loại hoa chậu tương đương tổng số tiền 78,8 triệu đồng và 01 tấn dưa hấu 

(chưng tết) với tổng số tiền 05 triệu đồng. 

- Cây ăn trái: Vận động nông dân cải tạo vườn tạp và trồng các loại cây 

mới có giá trị kinh tế với tổng diện tích 2.659,05/2.500 ha, đạt 106,3%KH, tăng 

475,05 ha so với cùng kỳ, sản lượng thu hoạch là 20.821/23.000 tấn trái cây các 

loại, đạt 90,5%KH, tương đương so với cùng kỳ. Từ đó, từng bước giúp đẩy 

mạnh việc tiêu thụ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. 

Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021, đến 

nay, quận đã trồng được 20.000 cây, đạt 66,66%KH. Ngoài ra, vận động Nhân 

dân tham gia trồng được 18.010 cây xanh các loại. 

- Chăn nuôi: Tổng đàn heo 9.400/9.000 con, đạt 104%KH; tổng đàn gia 

cầm 175.100/175.000 con, đạt 100,05%KH; tổng đàn gia súc 205/240 con bò, 

đạt 85,4%KH; tổng đàn dê 320/350 con, đạt 91,42%KH. Triển khai “Tháng tổng 

vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm 

gia cầm và gia súc năm 2021, tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm không xảy ra. 

Việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm và kiểm dịch trên địa bàn quận kiểm 

soát chặt chẽ, tổ chức kiểm tra 52 lượt, kết quả phát hiện 06 trường hợp vi phạm.  

- Thủy sản: Tổng diện tích nuôi thủy sản 395,53 ha/410 ha (trong đó, 

163,67 ha đạt chứng nhận nuôi an toàn thực phẩm, chiếm 41,38% tổng diện tích 

nuôi thủy sản), đạt  96,47%KH, tăng 21,75 ha so cùng kỳ. Tổng sản lượng thu 

                                           
6
 Màu Đông Xuân xuống giống 265,6 ha, đã thu hoạch dứt điểm. Màu Xuân Hè xuống giống 528,3 ha, đã thu 

hoạch 473,3 ha. Màu Hè Thu xuống giống 137,8 ha. 

7
 Trong đó: Thạnh Hòa 14,58 ha, Thuận Hưng 25 ha, Thới Thuận 17,4 ha, Tân Lộc 6,5 ha, Trung Kiên 10,58 ha, 

Thốt Nốt 5 ha, Tân Hưng 19,35ha và Trung Nhứt 5,38 ha.  
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hoạch 35.390 tấn/87.000 tấn, đạt 40,68%KH, tăng 1.438 tấn so với cùng kỳ
 8
. Tổ 

chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản với kinh phí vận động xã hội hóa là 55,6 

triệu đồng; tổ chức 03 đợt kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên sông Hậu
9
.  

- Phát triển nông thôn: Năm 2021, triển khai thực hiện 16 công trình phát 

triển nông thôn, trong đó: 01 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành; 01 công 

trình mới triển khai năm 2021 đang thi công và còn lại 14 công trình (trong đó, 

có 01 công trình chuyển tiếp) đang lựa chọn nhà thầu khảo sát địa hình, lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. 

- Thủy lợi mùa khô: Triển khai nạo vét 18 công trình kênh thủy lợi nội 

đồng với tổng chiều dài 6.690 mét; khối lượng thực hiện 11.540 m
3
/9.250 m

3
, 

đạt 125%KH về khối lượng. Vốn dân đóng góp 265 triệu đồng; diện tích phục 

vụ 233 ha. 

- PCTT-TKCN: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận xảy ra 01 cơn lốc 

xoáy làm tốc mái một phần kho lò gạch (phường Thuận Hưng), ước tính thiệt 

hại 65 triệu đồng; xảy ra 02 vụ sạt lở bờ kênh Cần Thơ Bé với tổng chiều dài 

khoảng 67,5 mét và độ rộng 01 mét làm sụp hoàn toàn 01 căn nhà và đoạn 

đường bê tông, ước tính thiệt hại 100 triệu đồng. Sau khi xảy ra các vụ việc, Ban 

Chỉ huy PCTT-TKCN quận, phường hỗ trợ số tiền 05 triệu đồng (nguồn kinh 

phí Quỹ phòng chống thiên tai thành phố) và chỉ đạo lực lượng hỗ trợ hộ dân 

khắc phục, sửa chữa đảm bảo sớm ổn định đời sống người dân.  

- Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tổ chức 104 cuộc với 3.120 

lượt nông dân tham dự tập huấn kỹ thuật sản xuất; 08 cuộc tập huấn cho cộng 

tác viên nông dân sản xuất giỏi. Đồng thời, quản lý 09 cuộc Hội thảo với hơn 

420 lượt nông dân tham dự và 15 điểm trình diễn trên địa bàn quận. 

d) Thu - chi ngân sách  

Công tác thu, chi ngân sách được triển khai kịp thời và đúng quy định, đặc 

biệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác thu thuế 

năm 2021; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2021.  

- Thu thuế: Tổng nguồn thu đến ngày 30/6/2021 là 93,74 tỷ đồng, đạt 

50,70%KH, trong đó nguồn thu thuế CTN-NQD là 21,01 tỷ đồng, đạt 

43,23%KH; nguồn thu lệ phí trước bạ là 18,54 tỷ đồng, đạt 58,86%KH; nguồn 

                                           
8
 Trong đó: sản lượng cá tra 34.640 tấn/85.000 tấn, tăng 1.628 tấn so cùng kỳ, đạt 40,75%KH; sản lượng cá bè 

461 tấn và cá khác 289 tấn. 

9
 Tổng số lượng cá đã thả 450 kg gồm: cá chép, cá trê, cá vồ đém, cá hô, cá chạch lấu và cá mè trắng. 

Trong quá trình tổ chức kiểm tra, phát hiện 10 phương tiện khai thác thủy sản đang lưu thông, có 07 phương tiện 

có công cụ phát điện (06 dinamo và 01 xiệt điện) trên tàu và đã tịch thu 07 công cụ phát điện (giao nộp Chi cục 

Thủy sản thành phố 01 dinamo; Liên trạm Thủy sản tạm giữ 05 dinamo và 01 xiệt điện) và ký cam kết không sử 

dụng điện khai thác thủy sản. 
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thu thuế thu nhập cá nhân là 10,21 tỷ đồng, đạt 46,83%KH; nguồn thu về đất là 

30,55 tỷ đồng đạt 52,59%KH; nguồn thu phí – lệ phí là 6,87 tỷ đồng, đạt 

72,34%KH và nguồn thu khác ngân sách là 6,56 tỷ đồng, đạt 42,58%KH.  

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách đến ngày 30/6/2021 là 229,15 tỷ 

đồng, đạt 34,50%KH, trong đó chi thường xuyên là 171,916 tỷ đồng, đạt 

44,52% và chi ngân sách phường là 33,968 tỷ đồng, đạt 61,76%.  

đ) Quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt 

bằng 

- Công tác quy hoạch, đô thị: Tổ chức rà soát, báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện Luật quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm 

phường Thốt Nốt, Thuận An; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật 

tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận
10

, nhất là sắp xếp trật tự mua bán 

kinh doanh tại các điểm kinh doanh ngoài chợ, các tuyến đường tạo điều kiện 

thuận tiện cho các tiểu thương mua bán kinh doanh; xây dựng quy chế quản lý 

kiến trúc nhằm đảm bảo quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Nâng chất 

các công trình đường nội ô, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, chăm sóc cây xanh, 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt,….nâng tỷ lệ thu gom, vận 

chuyển rác thải trong toàn quận đạt tỷ lệ 98,50%. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến 

độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Triển khai thi công 14 tuyến 

đường giao thông với dự kiến tổng chiều dài 10.879 mét, đến nay đã hoàn thành 

2.967 mét, đạt 29,67%KH. 

- Công tác xây dựng cơ bản: Tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư triển 

khai các công trình xây dựng cơ bản gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát đảm bảo chất lượng các công trình đang triển khai. Tổng nguồn vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản năm 2021 (kể cả vốn chuyển tiếp năm 2020) đến nay là 222,952 

tỷ đồng, đã giải ngân 23,27 tỷ đồng, tỷ lệ 10,44% (trong đó, vốn xây dựng cơ bản 

năm 2021 đến nay 186,351 tỷ đồng, đã giải ngân 13,45 tỷ đồng, tỷ lệ 7,22%).  

- Tài nguyên – Môi trường, Giải phóng mặt bằng: Công tác quản lý đất 

đai được quan tâm thực hiện kịp thời và đúng quy định
11

. Thường xuyên kiểm 

tra, rà soát các trường hợp thuê đất bãi bồi để hướng dẫn đấu thầu, chỉ định thuê 

đất theo đúng quy định. Lĩnh vực tài nguyên môi trường được chỉ đạo giải quyết 

tốt, cấp giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 06 trường hợp. Phối hợp 

kiểm tra 07 trường hợp công ty, doanh nghiệp về hoạt động sử dụng đất, khai 

thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường, qua đó phát hiện và xử phạt 01 trường 

hợp thuộc thẩm quyền với số tiền 13 triệu đồng. Triển khai, công khai kế hoạch 

                                           
10

 Tổ chức 3.369 cuộc tuần tra lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, qua đó xử lý 2.127 trường hợp vi phạm, xử 

phạt hành chính với số tiền 2,6 tỷ đồng. 

11
 Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn quận Thốt Nốt đã cấp được 1.573 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tổng diện tích 200,53 ha (Trong đó: UBND quận Thốt Nốt cấp 

352 giấy với diện tích 68,48 ha, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp 1.221 giấy với diện tích 132,05 

ha), nâng tỷ lệ cấp giấy theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg trên địa bàn quận đạt 99,12%. Chuyển mục đích sử dụng đất 

72 trường hợp với diện tích 1,85 ha. Thực hiện giao nền tái định cư cho 06 hộ dân với diện tích 509,50 m
2
. 
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sử dụng đất năm 2021 đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1014/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi 

thường và bố trí tái định cư dự án trọng điểm tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong 6 

tháng đầu năm 2021, không phát sinh trường hợp chi hỗ trợ bồi thường cho hộ 

dân và không phát sinh nguồn thu từ khai thác quỹ nhà đất công. 

2. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo 

Tăng cường phát động phong trào và đăng ký thi đua dạy và học, đặc biệt 

tham gia các hội thi cấp thành phố. Tập trung đổi mới quản lý, nâng cao chất 

lượng giáo dục, sáng tạo nhiều phương pháp dạy hiệu quả gắn với tiếp cận 

chương trình giáo dục phổ thông mới, song song đó chú trọng hiệu quả công tác 

giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng 

cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, dân 

chủ, kỷ cương. Tổ chức tổng kết năm học 2020-2021; tuyển sinh học sinh vào 

lớp 1, 6 và 10 năm học 2021-2022; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia. Hoàn thành công tác tổ chức Hội khỏe phù đổng năm 

học 2020-2021 với sự tham gia của 1.390 vận động viên thể hiện 09 môn thi 

đấu. Phối hợp ngành Y tế tổ chức công tác y tế, thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trong trường học. Toàn quận, hiện có 42/50 trường đạt chuẩn 

quốc gia
12

, tỷ lệ 84%, trong đó có 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 

b) Y tế 

Tổ chức triển khai chiến dịch diệt lăng quăng mừng Đảng mừng Xuân 

2021 trên địa bàn quận; tiếp tục tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn quận xảy ra 110 

ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 55 ca so cùng kỳ; 240 ca tay chân miệng, tăng 226 

ca so với cùng kỳ; không xảy ra trường hợp mắc ca sởi, giảm 17 ca so cùng kỳ, 

không có ca bệnh tử vong. Duy trì hoạt động xuyên suốt, liên tục của 202 “Tổ 

Covid-19 cộng đồng” và các Chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn để đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch bệnh luôn sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị khi có 

tình huống xảy ra; thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế đối với người dân trở 

về từ các địa phương khác
13

. Tổ chức kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại 655 lượt cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 

trường hợp với số tiền 02 triệu đồng và kiểm tra 88 lượt cơ sở hành nghề y dược 

tư nhân, kết quả chủ yếu nhắc nhở. Tiếp tục duy trì tỷ lệ tham gia các loại bảo 

                                           
12

 Trong đó: 16 trường Mầm non, Mẫu giáo (10/16 Trường đạt chuẩn quốc gia); 23 trường Tiểu học (22/23 

Trường đạt chuẩn quốc gia); 07 trường THCS; 02 trường THCS&THPT và 02 trường THPT. Ngoài ra, có 01 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và 09 Trung tâm học tập cộng đồng tại 9 phường. 

13
 Tính đến ngày 30/6/2021, quận phối hợp tổ chức theo dõi tình hình sức khỏe tại nhà 1.792 trường hợp; 386 

trường hợp thực hiện cách ly tại nhà; 23 trường hợp cách ly tập trung và 954 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm 

trong cộng đồng. 
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hiểm
14

; phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em, dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình. 

c) Văn hóa – thông tin, thể thao và truyền thanh 

Công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và ngày lễ, kỷ 

niệm lớn được thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào thể 

dục – thể thao đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh. Quyết 

định công nhận 45/45 khu vực văn hóa năm 2020. Tổ chức tiếng hát mừng xuân, 

Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân” quận Thốt Nốt 2021; Lễ trao nhận 

bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình Thạnh Hòa, 

phường Thốt Nốt; tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn 

quận năm 2021; các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn 

giải phóng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và Lễ dâng hương hướng về Giỗ 

tổ Hùng Vương (mùng 10/3). Tổ chức kiểm tra 321 lượt cơ sở kinh doanh có 

điều kiện, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp với số tiền 18,70 

triệu đồng. 

d) Lao động – Thương binh và Xã hội 

Thực hiện công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội và 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn chu đáo, kịp thời và đúng quy định, đặc 

biệt chủ động thực hiện trợ cấp trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
15

. Trong 

6 tháng đầu năm 2021, tư vấn giới thiệu việc làm 2.995/5.000 lao động, đạt 

59,90%KH (trong đó, tư vấn, giới thiệu lao động làm việc nước ngoài 22/50 lao 

động, đạt 44%KH); hoàn chỉnh tổng hợp nhu cầu học nghề của các thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân trở về địa phương
16

. Quan tâm 

thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến độ phụ nữ
17

; 

                                           
14

 Tỷ lệ độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 72,15%; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 90,50%; tỷ lệ tham gia 

BHXH bắt buộc đạt 88,08% và tỷ lệ BHTN đạt 88,20%.  

15
 Tổng cộng: trợ cấp 12.096 phần quà với tổng trị giá 8.222.805.000 đồng. Trong đó: 

- Quà từ Ngân sách Trung ương: 106.500.000 đồng; 

- Quà từ Ngân sách Thành phố: 5.192.900.000 đồng; 

- Từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của quận: 42.000.000 đồng; 

- Quỹ An sinh xã hội của quận: 53.200.000 đồng. 

- Nguồn vận động xã hội hoá (từ quận và các phường): 8.937 phần quà với tổng số tiền 2.828.205.000 đồng, để 

hỗ trợ thêm cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021, mỗi phần quà trị giá từ 

300.000 đồng trở lên (bao gồm: tiền mặt và nhu yếu phẩm).  
16

 Trong đó: 88 thanh niên có nhu cầu học các nghề như: lái xe ô tô bằng C là 30 thanh niên, lái xe bằng B2 là 20 

thanh niên, sửa chữa xe gắn máy 14, sửa chữa điện lạnh 13, số thanh niên có nhu cầu học nghề khác 11, còn 88 

thanh niên đang có việc làm. Tuy nhiên, Trường Cao đẳng nghề số 9 Vĩnh Long đã liên hệ trực tiếp đơn vị - nơi 

thanh niên đóng quân tiếp nhận thẻ học nghề. 

17
 Cụ thể: phát động tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 và trao tặng 10 phần quà cho nữ công 

nhân tham gia mô hình Nhà trọ an toàn với kinh phí 10 triệu đồng; tổ chức 02 cuộc Diễn đàn trẻ em với chủ đề: 

“Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid.19 và phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống Bạo lực học 

đường”, tặng thưởng 60 phần quà đố vui, 20 phần quà tập và 04 máy tính cầm tay cho trẻ em nghèo với tổng số 

tiền trị giá 16 triệu đồng. 
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tiếp tục duy trì hoạt động “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy 

tại cộng đồng”. Triển khai kế hoạch tổ chức vận động An sinh xã hội năm 2021, 

đến nay đã vận động 798,883 triệu đồng, đạt 77,19%KH. Triển khai hệ thống 

các văn bản về giảm nghèo bền vững, thoát nghèo năm 2021, giai đoạn 2021-

2025. Từ đầu năm đến nay, phối hợp vận động xây mới 27 căn nhà đại đoàn kết 

và sửa chữa 20 căn với tổng trị giá 2.019 triệu đồng; xây dựng 01 căn nhà tình 

nghĩa với số tiền 106 triệu đồng và tiếp tục khảo sát nhu cầu xây mới, sửa chữa 

đối với 13 căn nhà tình nghĩa. 

đ) Nội vụ - dân tộc và tôn giáo: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cán 

bộ và các chế độ tiền lương thực hiện đạt yêu cầu đề ra
18

. Triển khai Chỉ thị phát 

động phong trào thi đua năm 2021, thực hiện khen thưởng cho 213 tập thể, 242 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của quận. Tiếp tục tổ 

chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2021; 

thực hiện chỉnh lý tài liệu, giao nộp tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý về Kho lưu trữ 

quận và hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2021. Tổ chức họp 

mặt chức sắc, chức việc tín đồ tôn giáo và thăm, tặng quà một số cơ sở tôn giáo, 

dân tộc thiểu số, người có uy tín. Quan tâm giải quyết tốt các nhu cầu chính 

đáng của các tôn giáo và đồng bào dân tộc. Tiếp tục tăng cường vận động các 

dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 

3. Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền 

a) Cải cách hành chính 

Quyết định công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 và triển 

khai nội dung công tác cải cách hành chính năm 2021, cụ thể ban hành Kế hoạch 

cải  cách  hành  chính  năm  2021, xác định rõ 21 nhiệm vụ trên 07 lĩnh vực cần 

tập trung được quan tâm đẩy mạnh gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc
19

, đến nay đã hoàn thành 13/21 nhiệm 

vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính được 

thực hiện theo đúng quy định. Tăng cường sử dụng chữ ký số trong phát hành 

văn bản; tiếp nhận 334 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hầu hết đều 

được giải quyết đúng và trước hẹn; không phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Cổng thông tin điện tử quận được duy trì 

hoạt động tốt, công tác kiểm duyệt và đăng tải các tin bài được thực hiện chặt chẽ, 

đúng quy trình, quy định, nhất là việc ưu tiên đăng tải các bài viết từ các cộng tác 

viên cơ sở. 

b) Xây dựng chính quyền 

                                           
18

 Ban hành 310 Quyết định về công tác cán bộ và chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

quyết định cử 04 CBCC tham dự lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính; 03 CBVC tham dự 

lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên; 03 công chức tham dự bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 07 

cán bộ chủ chốt (cấp phường) tham dự lớp Bồi dưỡng kỹ năng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; 02 viên 

chức tham dự lớp tập huấn theo vị trí việc làm. 

19
 Tổ chức kiểm tra đột xuất công tác CCHC tại 03 đơn vị, kết quả 52/63 cán bộ, công chức có mặt tại đơn vị (tất 

cả các trường hợp vắng mặt đều có lý do). 
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Công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quán triệt và triển khai, hướng dẫn thực hiện 

theo đúng quy trình và Luật định với 33 đại biểu Hội đồng nhân dân quận trúng 

cử. Phối hợp tổng kết kết quả thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận chính 

quyền năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, chú trọng 

nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

4. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông và phòng, chống cháy nổ 

a) An ninh 

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được triển khai thực 

hiện đồng bộ, tập trung và có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2021, xảy ra 24 

vụ phạm tội về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 22 vụ, bắt 32 đối tượng, đạt tỷ lệ 

phá án 91,67% (không xảy ra trọng án), giảm 05 vụ so cùng kỳ. Duy trì đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn, trong 6 tháng đầu 

năm xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông, làm chết 06 người, bị thương 01 người, ước 

thiệt hại tài sản khoảng 6,5 triệu đồng, tăng 04 vụ, 05 người chết so cùng kỳ; 

không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; xảy ra 01 vụ cháy nhà kho, tăng 01 

vụ so cùng kỳ, không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 48 

triệu đồng.  

b) Quốc phòng 

Triển khai chặt chẽ công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. 

Tổ chức Lễ giao, nhận quân được triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Tổng Tham mưu 

trưởng về việc quy định tổ chức các nghi lễ trong Quân đội và Công văn số 

321/BCH-TM ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 

về việc tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng được giao (trong đó: Quốc phòng: 

155 thanh niên; Công an: 40 thanh niên), tổ chức thăm tặng quà cho thanh niên 

chuẩn bị nhập ngũ và gia đình có quân nhân đang tại ngũ trong dịp Tết Nguyên 

đán với tổng số tiền 220 triệu đồng. Triển khai Chỉ thị nhiệm vụ quân sự - quốc 

phòng năm 2021
20

. Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ đúng theo 

hướng dẫn của thành phố; hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ 

năm 2021. Tiếp tục triển khai các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2022. 

                                           
20

 Kết quả: triển khai hệ thống các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh quân sự năm 2021, kết quả có 10 

hồ sơ đủ điều kiện đăng ký sơ tuyển; triển khai quyết định giao chỉ tiêu công tác tổ chức bồi dưỡng, kiến thức 

quốc phòng an ninh cho các đối tượng; triển khai chỉ tiêu huấn luyện, đào tạo năm 2021, cụ thể: cử 10 người 

tham dự tập huấn do thành phố tổ chức, huấn luyện dân quân cơ động với 147 người, huấn luyện lực lượng dân 

quân năm thứ nhất với 179 người, huấn luyện lực lượng dân quân Binh chủng với 225 người; huấn luyện lực 

lượng dân quân Thường trực với 100 người; tập huấn cán bộ cơ sở với 163 người tham dự và học tập tại chức 19 

người. Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu với 26 người. 
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5. Thanh tra – Tư pháp 

a) Thanh tra 

Thanh tra quận và Ban tiếp công dân quận đã tiếp 45 lượt công dân, trong 

đó Thường trực Ủy ban nhân dân quận tiếp 09 lượt và nhận 45 vụ việc, chủ yếu là 

yêu cầu, kiến nghị và phản ánh, có 12 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân quận; đã xem xét giải quyết dứt điểm 40/45 vụ, còn lại 05 vụ 

việc đang được xác minh, làm rõ. Thành lập 03 Đoàn thanh tra tại ba đơn vị
21

, kết 

quả đã ban hành kết luận 01 cuộc, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục theo dõi, xử 

lý 01 cuộc và 01 cuộc đang trong quá trình thanh tra. Hoàn thành việc kê khai 

thu nhập lần đầu đối 78 cán bộ, công chức.  

b) Tư pháp 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú 

với 776 cuộc thu hút 32.480 lượt người tham dự; triển khai thực hiện hiệu quả 

kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2021. Công nhận 8/9 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Tổ chức 

sinh hoạt 15 cuộc câu lạc bộ pháp luật với 475 lượt người tham dự; 6.491 lượt 

người đến mượn và đọc sách pháp luật, chú trọng công tác hòa giải tại cơ sở tiếp 

nhận 170 vụ, hòa giải thành 147 vụ, đạt 86,47%. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, quận Thốt Nốt đã tập trung hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt 

động Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai, phân công phân việc tổ chức 

thực hiện Chủ đề năm 2021; hoàn thành chỉ tiêu lớn về công tác tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ. 

Hầu hết các doanh nghiệp, công ty có nhiều nỗ lực duy trì hoạt động, 

lượng hàng hóa phục vụ Tết khá dồi dào; sản xuất công nghiệp – xây dựng, 

thương mại – dịch vụ hoạt động khá tốt, tăng trưởng so cùng kỳ và đạt tiến độ đề 

ra, số lượng cơ sở thành lập mới tăng so với đầu năm; nông nghiệp, thủy sản 

phát triển tốt, hoàn thành thắng lợi vụ lúa Đông Xuân với năng suất, sản lượng 

thu hoạch tăng so cùng kỳ, công tác thủy lợi mùa khô đạt vượt kế hoạch. Công 

tác thu ngân sách cơ bản tốt, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng 

nhiệm vụ chi thường xuyên, chi phòng, chống dịch bệnh. Các công trình xây 

dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để triển khai 

thi công. Công tác chỉnh trang đô thị, trang trí đèn hoa, tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí được quan tâm thực hiện tốt để tạo không khí 

                                           
21

 Nội dung: về việc thiết lập hồ sơ đất đai (kết quả: chuyển cơ quan điều tra 01 đối tượng); thực hiện các quy 

định của pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (kết quả: công tác quản lý thu chi, lập sổ theo dõi nội dung chi 

hàng tháng chưa chặt chẽ và 01 cuộc đang trong quá trình thanh tra). 
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phấn khởi, vui Xuân, đón Tết gắn với đảm bảo các điều kiện an toàn trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, hoạt động giáo dục và 

đào tạo được quan tâm cải tiến, đổi mới, đặc biệt đảm bảo các điều kiện phòng, 

chống dịch hiệu quả; chất lượng y tế đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân; 

tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm soát chặt chẽ; công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời. Các chính sách đảm 

bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, nhất là chủ động, giải quyết kịp 

thời các chế độ chính sách cho các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, 

hộ cận nghèo,… trong dịp Tết. Công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo phục vụ 

tốt các nhiệm vụ chính trị của quận. 

Tình hình trật tự kỷ cương hành chính tiếp tục được chỉ đạo tích cực. 

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu kiện của công dân được thực hiện kịp thời, 

đúng quy định. Cải cách hành chính được triển khai thực hiện kịp thời (ngay từ 

đầu năm), trong đó quận chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Công tác tấn công, trấn áp các loại 

tội phạm được thực hiện quyết liệt và đạt hiệu quả cao, góp phần giữ gìn an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. 

2. Hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Tỷ 

lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp; tiến độ thực hiện một số dự án kêu gọi 

đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, có những công trình, dự án gặp nhiều khó 

khăn trong công tác kêu gọi đầu tư (chủ yếu các chợ); hồ sơ tiếp nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính công ích không phát sinh; tình hình tai nạn giao 

thông diễn biến phức tạp, tăng về số vụ, số người chết so với cùng kỳ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của Quận ủy thực hiện 

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XII 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của 

Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
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Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã 

hội, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao năng lực cạnh tranh, 

chú trọng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, những sản phẩm có lợi thế so 

sánh, liên kết thị trường tiêu thụ ổn định gắn với nâng cao chất lượng và năng 

suất lao động.  

a) Phát triển Công nghiệp – Xây dựng 

Tập trung xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, các ngành 

công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp công nghệ thông tin, hình thành chuỗi 

cung ứng, chuỗi giá trị, bảo đảm chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc. 

Triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án của thành phố Cần Thơ về tái cơ cấu 

sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại và phát triển ngành công nghiệp chế 

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

Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; triển khai 

chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để có đất sạch cho 

nhà đầu tư đến khảo sát, tìm vị trí thích hợp đầu tư dự án; tiếp tục tuyên truyền, 

hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi 

mới công nghệ, thiết bị; hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các làng nghề truyền thống 

theo hướng xúc tiến thị trường, cải tiến trang thiết bị, đào tạo lao động gắn kết 

với phát triển du lịch.  

Đẩy mạnh triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời 

sống; nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thúc đẩy 

hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

Phổ biến, ứng dụng và nhân rộng các đề tài đã được nghiệm thu vào sản xuất và 

đời sống.  

b) Phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch 

Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên những ngành có lợi thế, 

có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao; nâng cao chất lượng 

dịch vụ thông tin truyền thông, vận chuyển, bưu chính,… và mở rộng các dịch 

vụ mới có tiềm năng và giá trị gia tăng lớn, đặc biệt là dịch vụ logistics.  

Tích cực khai thác và phát triển mạnh thị trường tiêu thụ, khuyến khích 

sản xuất, tiêu dùng hàng Việt thông qua các kênh phân phối hàng hóa nội địa, 

đẩy mạnh thực hiện “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện 

có hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu gắn kết giữa sản xuất và 

phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng đến các 

mặt hàng nông sản. Phát triển mạnh chuỗi siêu thị tiện lợi, siêu thị bán lẻ, cửa 

hàng tự chọn và đa dạng hóa các phương thức kinh doanh mới; tích cực kêu gọi 

đầu tư xây dựng các chợ theo quy hoạch, tiêu chuẩn thiết kế chợ. 

Tăng cường thu hút, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư phát triển du lịch nhằm phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách. Tiếp tục bảo 

tồn và phát huy hiệu quả di tích lịch sử, di sản văn hoá phi vật thể, làng nghề gắn 

với phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch mới, phù hợp với tiềm năng 
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của địa phương.  

c) Phát triển sản xuất nông nghiệp  

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, 

chất lượng cao, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực; 

khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu 

cơ. Thực hiện có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với 

lợi thế và nhu cầu thị trường; chuyển giao các giống cây trồng mới có chất 

lượng và giá trị cao vào sản xuất; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi 

phục đàn heo theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh 

nhằm ổn định thị trường và giá cả mặt hàng thịt heo. Nuôi trồng thủy sản theo 

quy hoạch, kế hoạch, áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn vào sản xuất, đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu thị trường. Tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, củng 

cố, giải thể các hợp tác xã yếu kém, ngưng hoạt động; thành lập hợp tác xã mới; 

hỗ trợ mở rộng thị trường kết nối sản phẩm, đặc biệt các sản phẩm tham gia Đề 

án “Mỗi xã một sản phẩm”. 

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn, ưu tiên kêu gọi đầu tư phát triển liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi, 

phát triển công nghiệp chế biến. 

Theo dõi và đôn đốc thực hiện hoàn thành các công trình nạo vét các 

tuyến kênh thủy lợi, gia cố đê bao, phòng chống ngập úng, hạn hán, xâm nhập 

mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp gắn với sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm 

nước. Tăng cường công tác PCTT-TKCN trên địa bàn quận, chú trọng thường 

xuyên rà soát, khắc phục kịp thời các điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở; thông tin, 

khuyến cáo và kiên quyết di dời hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao đến 

nơi an toàn.  

3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và 

xây dựng cơ bản 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp có hiệu quả trong triển khai 

thực hiện và quản lý tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận và quy hoạch 

ngành, lĩnh vực được phê duyệt, đặc biệt quy hoạch phân khu 1/5000 quận Thốt 

Nốt; tiếp tục theo dõi chặt chẽ, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án Khu dân cư, 

Khu tái định cư, Khu đô thị mới gắn với đề xuất quy hoạch Khu nhà ở xã hội 

cho người dân có thu nhập thấp.  

Tập trung công tác quản lý vận tải, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch và quá 

trình thực hiện trật tự, kỷ cương, chỉnh trang kiến thiết đô thị đảm bảo trật tự đô 

thị nhằm tạo môi trường cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và hiện 

đại. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm trật tự xây dựng, kỷ cương, văn minh đô thị. Tích cực hoàn chỉnh hệ thống 

cấp điện, nước sạch, thoát nước,... 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng; thu hút tối đa nguồn 

lực đầu tư, đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, 
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nhất là nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; sử dụng các nguồn vốn đầu tư tập 

trung, đúng quy hoạch, kế hoạch, chống thất thoát, lãng phí đi đôi với tăng 

cường kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

công trình, dự án đã được phê duyệt, khởi công mới trong năm 2021 và chuyển 

tiếp năm 2020. Thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thanh, quyết toán và 

bàn giao các công trình đã hoàn thành đảm bảo phân bổ đúng thứ tự ưu tiên, sử 

dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo công khai, minh bạch và 

công bằng, không để nợ xây dựng cơ bản. 

4. Quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

được phê duyệt, sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả tích cực cho phát 

triển kinh tế, đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022; hoàn thành và 

đưa vào sử dụng hiệu quả Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ 

liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài 

nguyên và khai thác khoáng sản gắn với kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử 

dụng các khu đất công kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo 

quy định pháp luật; thẩm định chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt 

bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án trọng điểm 

của quận; tạo quỹ đất sạch và khai thác hiệu quả quỹ đất để thu hút nhà đầu tư.  

5. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả 

Tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các 

giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách hoàn thành đạt và vượt chỉ 

tiêu được giao, chủ động xây dựng kế hoạch khai thác triệt để các nguồn thu, 

đặc biệt các nguồn thu tiềm năng, nguồn thu từ quỹ nhà, đất công gắn với chống 

thất thu thuế, duy trì hiệu quả tỷ lệ nợ đọng đúng quy định.  

Chi ngân sách phải đúng mục đích, đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm chi 

tiêu công và chi theo dự toán được phê duyệt. Đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách thông qua việc thường xuyên tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh 

các vi phạm về nguyên tắc tài chính, không để xảy ra tình trạng tọa chi, tiêu cực.  

Xây dựng và triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; hoàn chỉnh 

danh mục các dự án mời gọi đầu tư, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu môi 

trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của quận. 

6. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; thực hiện tiến bộ, công 

bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát 

triển kinh tế với xã hội 

a) Về Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục rà soát, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp 

tình hình thực tế tại địa phương. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ y tế học đường; 

đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện hiệu quả chương 

trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương 
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trình, sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập trung đổi mới, tạo 

chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện về đạo đức, kỹ 

năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh. Duy trì và thực hiện có hiệu quả các 

lớp phổ cập, chú trọng rà soát hoạt động sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, giáo 

dục thường xuyên nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động tốt, có hiệu quả. Tích cực 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch năm 2021, 

duy trì chất lượng giáo dục, tái công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia; thường 

xuyên rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng giáo dục. 

b) Về Y tế 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hiệu quả các phương pháp điều trị 

gắn với tăng cường công tác phòng, chống dịch chủ động, đặc biệt không lơ là, 

chủ quan, thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm, mất cảnh giác trong phòng, chống 

dịch Covid-19. Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động hành nghề y dược tư 

nhân, công tác quản lý chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. 

Tăng cường tuyên truyền, đối thoại và vận động người dân tham gia bảo hiểm 

gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt hiệu quả 

của mô hình bác sĩ gia đình. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của 

cộng tác viên; duy trì hoạt động tuyên truyền dân số, chăm sóc sức khỏe, bà mẹ 

và trẻ em. 

c) Về Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Truyền thanh 

Định hướng tốt công tác thông tin; đổi mới nội dung, phương thức nâng 

chất các danh hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

đa dạng hóa các loại hình văn hóa, văn nghệ mang tính chuyên môn cao; tiếp tục 

quản lý, khai thác hiệu quả các công trình, dự án, thiết chế văn hóa,… góp phần 

đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao của 

quận. Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh có điều kiện, tiếp tục theo 

dõi, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về 

thông tin tuyên truyền và các tin bài trên truyền thanh từ quận đến phường và 

trên Cổng thông tin điện tử của quận. 

d) Về Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã 

hội. Giải quyết tốt các chính sách cho người có công cách mạng, đối tượng bảo 

trợ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách kịp thời, đúng quy định. Đẩy 

mạnh công tác tư vấn, đào tạo nghề gắn với gới thiệu việc làm sau đào tạo cho 

người lao động; thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự 

tiến bộ phụ nữ. Hoàn thành chỉ tiêu vận động an sinh xã hội năm 2021 gắn với 

xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa. Tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.  

đ) Công tác nội vụ, thanh niên, dân tộc, tôn giáo 



17 

 

 

Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, tổ chức cán bộ và các chế độ tiền lương năm 2021. Tiếp tục 

tham mưu, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, thực hiện tinh giản 

biên chế theo lộ trình; quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm 

và tiêu chuẩn ngạch công chức được duyệt. Thực hiện có hiệu quả công tác phát 

triển thanh niên trên địa bàn quận; giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý 

tưởng đạo đức, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có 

trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; nâng cao trình độ học vấn, ý thức 

nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng 

cao, gắn đào tạo với thực tiễn.  

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng 

của các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, 

chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Phối hợp 

thăm hỏi các cơ sở tôn giáo, động viên đồng bào dân tộc trong dịp Tết, lễ trọng. 

Vận động các tôn giáo, dân tộc phối hợp chính quyền địa phương tham gia tốt 

các phong trào thi đua do địa phương phát động; giải quyết các nhu cầu hợp 

pháp, chính đáng của các tôn giáo.  

7. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính 

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, cải cách 

hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền 

phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý 

nghiêm các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp; nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách 

hành chính, đẩy mạnh cắt giảm chi phí không cần thiết, hỗ trợ khởi sự doanh 

nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định gắn với tự do đổi mới 

sáng tạo cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông gắn với nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo 

đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, 

khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính 

công ích. Khai thác triệt để công năng của Cổng thông tin điện tử quận, đặc biệt 

tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng chính quyền. Phấn đấu 

trên 98% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính 

Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

Tổ chức đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 

đề theo kế hoạch năm 2021, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hoạt động 

thanh tra. Tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất gắn với giải quyết dứt điểm 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp, không để xảy 

ra điểm nóng và thực hiện công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý. 

Tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải quyết khiếu nại, 
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tố cáo, xử phạt hành chính có hiệu lực pháp luật gắn với kịp thời phát hiện và xử 

phạt các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt những vụ việc vi 

phạm về phòng, chống tham nhũng; minh bạch tài sản, thu nhập của đội ngũ cán 

bộ, công chức. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

Nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục 

pháp luật và hướng về cơ sở, duy trì và nâng chất lượng phường đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp. Nâng 

cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, duy trì tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 

85% số vụ. Thực hiện tốt việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

9. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ và bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

tình hình mới. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực 

lượng làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

a) Quốc phòng 

Triển khai xây dựng thế trận khu vực phòng thủ đúng kế hoạch đã được 

thành phố phê duyệt; thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng năm 

2021, chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, bảo đảm an 

toàn, đạt kết quả cao; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ; tuyển sinh quân sự,...đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. Triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định từng khâu, 

từng bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.  

b) An ninh 

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an 

ninh nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải 

quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Triển khai đồng bộ các giải pháp 

kiểm soát chặt chẽ tình hình người nước ngoài cư trú trên địa bàn quận. Thường 

xuyên thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công 

tác điều tra, khám phá án, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, cải cách 

hành chính. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đồng bộ để bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông gắn với Chủ đề năm An toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế và giảm 

thiểu tai nạn giao thông 5%-10% trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số 

người bị thương. Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình phòng ngừa cháy, nổ, cứu nạn, cứu 

hộ; đảm bảo phương tiện, thiết bị cho lực lượng chữa cháy các cấp đủ sức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 



19 

 

 

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

04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ./.  
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