
 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       QUẬN Ô MÔN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                             

   Số: 1299/BC-UBND                                        Ô Môn, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
 

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 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 
 

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố, 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 khóa IX, 
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, về việc phân công chuẩn bị nội dung trình HĐND 
thành phố tại kỳ họp giữa năm 2021, 

Ủy ban nhân dân quận 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, cụ thể 
như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến 
phức tạp, với sự lây lan nhanh của các chủng biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2, 
đặc biệt là khi một số tỉnh, thành phía Nam và một số quận của thành phố Cần Thơ 
thực hiện giãn cách xã hội do liên tục ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng, 
tại khu công nghiệp và khu chế xuất,… Trong bối cảnh đó, với sự tập trung chỉ 
đạo của Trung ương, thành phố, Quận ủy, HĐND, UBMTTQVN quận và sự 
đồng hành, tham gia hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, sự điều 
hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân quận trong việc vừa phòng, chống dịch 
bệnh, vừa giải quyết các vấn đề mới phát sinh, hạn chế sự ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát 
triển kinh tế - xã hội; đồng thời, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các phòng, 
ban, ngành quận và các phường, tình hình kinh tế - xã hội quận tiếp tục có sự 
phát triển ổn định; các ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá. 

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 

- Tăng trưởng giá trị sản xuất (GO): 104,55% (trong đó: công nghiệp và 
xây dựng 105,47%; dịch vụ 103,45%; nông nghiệp và thủy sản 94,63%). 

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): 16.164 tỷ đồng (trong đó: nông 
nghiệp và thủy sản 581 tỷ đồng; công nghiệp và xây dựng 12.513 tỷ đồng; dịch 
vụ 3.070 tỷ đồng).   
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- Cơ cấu kinh tế năm 2021 (theo giá hiện hành): Khu vực công nghiệp – 
xây dựng chiếm 69,66%, khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 25,77%, khu vực 
nông nghiệp, thủy sản chiếm 4,57%. 

b) Sản xuất công nghiệp:  

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được 12.513 tỷ 187 triệu 
đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 60,53% KH, so cùng kỳ tăng 31,55%. 

- Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiện có và 
đang hoạt động trên địa bàn là 1.295 cơ sở, với khoảng 15.278 lao động, tăng so 
với cùng kỳ 92 cơ sở. 

c) Thương mại - dịch vụ: 

Nhìn chung, tình hình thương mại - dịch vụ những tháng đầu năm có nhiều 
dấu hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5, do làn sóng dịch bệnh 
Covid-19 lần thứ 4, đã tác động đến các ngành thương mại, vận tải, xuất nhập 
khẩu và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch giảm mạnh, một số 
ngành kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải tạm ngưng hoạt động để thực hiện 
an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Nguồn 
cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân. Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện được 5.686 tỷ 523 triệu đồng, tăng 
42,54% so với cùng kỳ (thương mại tăng mạnh do bà con mua hàng dự trữ trước 
khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 
Tổng số cơ sở thương mại và dịch vụ hiện có và đang hoạt động trên địa bàn là 
9.938 cơ sở, với khoảng 18.127 lao động, tăng so với cùng kỳ 24 cơ sở. 

- Tiếp tục 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, phải thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong khu vực mua bán tại các 
chợ. 

- Tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, 
nhắc nhở Ban Quản lý các chợ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch 
trong khu vực chợ quản lý. 

- Tổ chức đấu giá quyền khai thác thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 
hàng của 07 chợ phường. Kết quả Hợp tác xã Thương mại dịch vụ liên chợ Ô 
Môn trúng đấu giá. 

 - Thực hiện xác nhận 13 cơ sở kinh doanh cam kết sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm an toàn. Cấp điều chỉnh 01 giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (HKD 
Lê Văn Khánh). 

- Phối hợp Đội Quản lý thị trường số 02 kiểm tra 41 lượt đối với doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận. Kết quả, Đoàn nhắc nhở 
và hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng theo quy định, 
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ngoài ra còn xử phạt vi phạm hành chính 31 vụ với số tiền 152.250.000 đồng đối 
với các hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, kinh doanh mỹ phẩm quá hạn 
dùng, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên bao bì hàng hóa,… 

 - Phối hợp Đoàn Kiểm tra an toàn thực phẩm Sở Công thương thành phố 
kiểm tra 06 cơ sở sản xuất bánh kẹo gồm: Liên Anh, Liên Anh 4, Cẩm Huê, 
Cẩm Huê 2, HKD Đại Quang (phường Thới Hoà) và bánh mì Thiên Lộc 
(Phường Châu Văn Liêm). 

 - Phối hợp Sở Công thương thành phố thẩm định cấp Giấy chứng nhận 
cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng xăng dầu Cam Thuỷ 10 và 
DNTN xăng dầu Phú Xương. Nâng tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận 
hiện có 44 cửa hàng, trong đó có 03 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động do 
đang thực hiện các thủ tục nâng cấp cải tạo, 01 cửa hàng ngừng kinh doanh. 

d) Sản xuất nông nghiệp: 

- Tổng diện tích lúa cả 3 vụ đã xuống giống 14.456 ha, đạt 103,44% KH; 
đã thu hoạch 9.521 ha, chiếm tỷ lệ 65,86% diện tích gieo trồng; sản lượng thu 
hoạch 57.138 tấn, đạt 74,83% KH. 

+ Vụ lúa Đông Xuân: Diện tích xuống giống được 5.199 ha, đạt 100,4% 
KH. Cơ cấu giống: OM 380: 46,82%, OM 5451: 7,66%, IR 50404: 35,93%, Đài 
Thơm 8: 6,11%, giống khác: 3,48%; năng suất 7 tấn/ha; sản lượng 36.393 tấn. 
Giá lúa 6.500-6.700 đồng/kg. So với cùng kỳ năm trước diện tích giảm 338 ha, 
năng suất tăng 0,24 tấn/ha, tổng sản lượng ước giảm 1.041 tấn (do giảm diện 
tích), giá bán cao hơn cùng kỳ năm trước 2.000 đồng/kg, lợi nhuận tăng trung 
bình 13 triệu/ha. 

+ Vụ lúa Hè Thu: Diện tích xuống giống được 4.365 ha, đạt 118,1% KH. 
Cơ cấu giống: OM 380: 58,7%, IR50404: 33,8%, OM 5451: 4,2%, Đài Thơm 8: 
2,2%, giống khác: 1,1%. Đã thu hoạch được 4.322 ha, năng suất trung bình 4,8 
tấn/ha, ước sản lượng 20.745 tấn. Giá bán bình quân 5.000-5.400 đồng/kg. So 
với cùng kỳ năm trước diện tích tăng 375 ha (chủ yếu do diện tích mè), năng 
suất giảm 0,4 tấn/ha, tổng sản lượng và giá bán tương đương cùng kỳ, lợi nhuận 
giảm so với cùng kỳ trung bình 2 triệu/ha. 

+ Vụ lúa Thu Đông: Diện tích xuống giống được 4.892 ha, đạt 95,92% 
KH, nhìn chung lúa phát triển tốt, tình hình sâu bệnh ổn định. 

Tổ chức 30 cuộc tập huấn kỹ thuật và hội thảo đầu bờ tại các phường, nội 
dung kỹ thuật canh tác và quản lý sâu bệnh hại trên lúa, nấm rơm, cây ăn trái với 
sự tham gia của 452 nông dân. 

Thực hiện đăng ký 06 sản phẩm tiêu biểu của quận tham gia vào hệ thống 
truy xuất nguồn gốc của thành phố bao gồm: nhãn Ido, sầu riêng, vú sữa, mật 
ong, giá sạch và ốc bưu. 

- Diện tích vườn hiện có trên địa bàn là 3.481,47 ha, trong đó, diện tích 
vườn hiệu quả đang cho trái là 1.936,7 ha, diện tích vườn có triển vọng chưa cho 
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trái là 1.224,66 ha và diện tích vườn cần tiếp tục cải tạo là 320,11 ha. Đến nay, 
đã cải tạo được 48,5 ha diện tích vườn kém hiệu quả, đạt 62,9% kế hoạch. 

- Diện tích màu thực hiện từ đầu năm đến nay được 1.258,6 ha, so với kế 
hoạch đạt 62,54%; trong đó: Dưa hấu 224 ha, mè 692 ha, còn lại là hoa màu 
khác; so với cùng kỳ năm trước giảm 560 ha (chủ yếu là diện tích mè); đã thu 
hoạch được 1.007,9 ha. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 134 ha, đạt 
53,5%/KH; trong đó: Cá thâm canh: 91,5 ha (chủ yếu là cá tra, cá trê), cá giống: 
24,5 ha, cá bán thâm canh: 18 ha (bao gồm cá trê, cá tra, cá rô phi,...); đã thu 
hoạch được 7 ha, sản lượng 1.498 tấn. 

Tổ chức thả 145 kg cá các loại nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản nhân kỷ 
niệm 60 năm Ngày truyền thống nghề cá (01/4). 

- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn là 238.101 con 
(trong đó, đã xuất chuồng 8.770 con), trong đó, đàn gia súc 14.451 con, gia cầm 
223.650 con. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm trên địa bàn quận ổn 
định, không có ổ dịch nào xảy ra. Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch 
bệnh trên đàn gia súc gia cầm để kịp thời phát hiện dịch bệnh; 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. Thực hiện tiêu độc môi trường chăn 
nuôi đợt 1, tiêm phòng cúm gia cầm, bệnh dại trên chó, mèo và LMLM cho gia 
súc.  

* Công tác phòng chống thiên tai: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận 
xảy ra các đợt mưa dông ảnh hưởng đến người dân và sạt lở như sau: 

- Phường Long Hưng: Tuyến kênh 5 Kỵ, thuộc khu vực Thới Hòa C. Hiện 
tại sạt hết phần lề lộ 1m, dài 30 m, hiện trạng tiếp tục ăn sâu hàm ếch vào phía 
trong lộ giao thông bê tông. Tuyến này có dấu hiệu sạt lở từ năm 2020, đã được 
đưa vào danh mục gia cố khắc phục trong năm 2021, đang chuẩn bị thi công. 

- Phường Thới An: Tuyến lộ cặp sông Ô Môn thuộc khu vực Thới Trinh 
B, xảy ra 01 điểm sạt lở lộ bê tông 04 m, tổng chiều dài 35 m, sạt lở hoàn toàn lộ 
giao thông, sạt lở đến hàng rào nhà người dân, hiện tại đoạn này không lưu 
thông được; ngoài ra có một đoạn 60 m gần đó có dấu hiệu răn nứt, sụp lún phần 
đường có nguy cơ sạt lở hết phần đoạn đường này. Ước tổng thiệt hại trên 
200.000.000 đồng. UBND phường Thới An đã giăng dây, cảnh báo nguy hiểm 
cho người dân. UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây 
dựng, khắc phục đoạn giao thông nêu trên để đảm bảo người dân trong khu vực 
đi lại được dễ dàng. 

- Phường Phước Thới: Tuyến kênh Giáo dẫn, có 02 điểm sạt lở, tổng 
chiều dài 150m. Tuyến này Ban Quản lý dự án và phát triển Quỹ đất quận đang 
thi công thực hiện tuyến đường Út Sắt giáp với tỉnh lộ 923. Ủy ban nhân dân 
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quận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và phát triển Quỹ đất quận khắc phục các 
điểm sạt lở nêu trên. 

 - Phường Thới Hòa: Xảy ra 01 điểm sạt lở lộ nhựa 04 m, tổng chiều dài 
50m, sạt lở chiều rộng 1,5 m (sạt hết phân nữa đoạn đường lộ giao thông) tại 
khu vực Hòa An A, hiện tại có dấu hiệu tiếp tục sạt lở đoạn này. Ước tổng thiệt 
hại trên 200.000.000 đồng. UBND quận đã đề nghị về Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN thành phố hỗ trợ thiệt hại cho người dân. 

  - Phường Châu Văn Liêm: Xảy ra sạt lở cặp sông Ô Môn, làm ảnh hưởng 
01 căn nhà hộ bà Tống Hoàng Mai, diện tích nhà 42 m2 , khung bê tông cốt thép, 
mái tol, nền gạch men bị răng nứt nhẹ, vách tường có răn nứt nhẹ. UBND quận 
đã đề nghị về Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố hỗ trợ thiệt hại cho người 
dân. 

- Phường Thới Long: Bị tốc mái nhà hộ ông Nguyễn Thanh Tâm thuộc 
khu vực Cái Sơn, diện tích nhà 6m x dài 9m, kết cấu: Nền lót gạch men, cột cây, 
vách tôn, mái tôn. UBND quận đã đề nghị về Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành 
phố hỗ trợ thiệt hại cho người dân. 

đ) Về điện, nước sinh hoạt: Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên địa bàn đạt 
99,98% dân số; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 97,95% dân số. 

e) Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển: 

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung vốn cho các công trình, đáp ứng 
đúng kế hoạch trong năm 2021; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến độ 
thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. 
Vốn năm 2021, được thành phố phân bổ 158 tỷ 208 triệu đồng (bố trí cho 22 
công trình chuyển tiếp và 34 công trình khởi công mới), đã giải ngân được 25 tỷ 
945 triệu đồng, đạt 16,4%/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 6 tỷ 476 triệu 110 ngàn đồng để chăm lo an sinh xã hội 
và phát triển giáo dục. 

 g) Tài chính - ngân sách: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao là 73.190 triệu đồng, đạt 
52,88% dự toán thành phố và HĐND quận giao; trong đó, một số nguồn thu đạt 
khá như: các nguồn về đất đạt 93,95% KH, phí lệ phí đạt 76,94% KH. 

- Tổng chi ngân sách địa phương 262 tỷ 574 triệu đồng, đạt 42,77%/KH. 

2. Lĩnh vực quản lý đô thị 

- Công tác quản lý đô thị: Tăng cường kiểm tra việc giám sát thi công, 
đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quyết định phê duyệt, nâng cao hiệu quả đầu 
tư, góp phần ổn định trật tự kỷ cương đô thị, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi 
trường trong xây dựng trên địa bàn quận. Rà soát kiến nghị hủy bỏ hoặc điều 
chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp, lập mới các quy hoạch tạo nền tảng 
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cho sự phát triển đô thị trong tương lai. Tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến 
đường văn minh đô thị, các tuyến đường trung tâm quận và các phường. Qua đó, 
xử lý nghiêm khi phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự đô thị và các quy định 
về quản lý, sử dụng vỉa hè. Sắp xếp trật tự các khu chợ trên địa bàn quận đảm 
bảo an ninh trật tự, tạo mỹ quan đô thị, tăng cường vệ sinh, an toàn phòng cháy 
chữa cháy đặc biệt là tại chợ Ô Môn, chợ đêm. Tiếp tục thực hiện cải tạo, nâng 
cấp các tuyến đường nội ô. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các công 
tác công ích đô thị; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho mùa mưa; kiểm 
tra, chỉ đạo duy trì hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao 
thông; tập trung kiểm tra và thực hiện duy tu, nạo vét, sửa chữa hệ thống cống 
thoát nước... đảm bảo cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường. 

Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức kiểm tra 146 trường hợp xây dựng nhà ở 
và công trình, trong đó, 04 trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Qua đó, 
đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 90 triệu đồng, đồng thời, yêu cầu 
lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định. 

3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường  

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất 171 
trường hợp, giao đất 09 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 313 
trường hợp,…). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp 
hành quy định, quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, khắc phục kịp 
thời các sai phạm trong quá trình thực hiện. Phối hợp giải quyết tốt hồ sơ địa 
chính của công dân; tiếp tục kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất; công khai minh bạch thông tin tiếp cận đất đai trên 
cổng thông tin điện tử quận. Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa 
bàn quận. Kiểm tra, kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Giờ Trái Đất, Ngày Nước thế giới năm 2021... Triển khai tốt công tác thu 
gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt 
đô thị đạt 95% (KH 96%).  

Từ đầu năm đến nay, đã cấp 12 kế hoạch bảo vệ môi trường. Kiểm tra đột 
xuất 3 cơ sở: phế liệu Toàn Phát, kết quả xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 
4,5 triệu đồng; Công ty TNHH Fatech Toàn Thắng và Công ty TNHH MTV 
Thiên Ngọc Cần Thơ đang chờ kết quả phân tích mẫu. Đề xuất Sở Tài nguyên 
và Môi trường thành phố kiểm tra Công ty bao bì Miền Tây và Công ty Vân 
Anh Nguyễn do không thuộc thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh 
phí sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 2022- 202. Triển khai thi công 
xử lý ô nhiễm rạch Ông Chăng và Cái Chôm. Thực hiện đấu thầu vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn quận. 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.  

Công tác thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực 
hiện chính xác, kịp thời. Đã thực hiện thẩm định phương án bồi thường của các 



 

 

7

dự án: Công viên Vĩnh Hằng Miền Tây; Cơ sở làm việc (Trụ sở làm việc) Công 
an quận Ô Môn thuộc Công an thành phố Cần Thơ, tại phường Thới Hòa, quận 
Ô Môn; Hệ thống cống chống ngập chợ mới Ô Môn; Trường Mầm non Anh 
Đào; Bến xe khách Ô Môn; Đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 
từ quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ). 

4. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo  

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. quan tâm phát 
triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 
năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Chỉ đạo các cơ sở giáo 
dục chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và đảm 
bảo hoàn thành chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 
2021. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 và 
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã diễn ra an toàn, đúng quy 
định; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học; kiểm tra việc phụ đạo học 
sinh yếu kém. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp 
thành phố. 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. Kiểm tra việc 
dạy thêm học thêm và việc tổ chức hoạt đông tại các cơ sở giáo dục ngoài công 
lập. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức học sinh, ngăn chặn các 
tệ nạn xâm nhập vào trường học, đặt biệt các trường THCS. Chỉ đạo các đơn vị 
thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh trong nhà trường. Rà soát các điều kiện thực 
hiện Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022, 
đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả tốt nhất. Tổ chức tặng quà cho giáo viên và 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 43 triệu đồng nhân dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

5. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Đã giải quyết việc làm cho 4.096 lao động, đạt 61,13% KH (trong đó lao 
động nước ngoài 21 trường hợp). Tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị, nhà 
xưởng và điểu kiện tại nơi làm việc của người lao động, kịp thời phát hiện, chấn 
chỉnh các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các 
chế độ chính sách Người có công với cách mạng, trợ cấp thường xuyên, các hoạt 
động chăm lo cho người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo chế độ và đúng 
quy định. Cấp 1.340 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách; trợ cấp thường 
xuyên cho 2.753 lượt đối tượng người có công và 32.595 lượt đối tượng bảo trợ 
xã hội với tổng số tiền 23.407,272 triệu đồng; xây dựng mới 03 căn nhà tình 
nghĩa. Xác lập hồ sơ đề nghị về thành phố, Chính phủ công nhận danh hiệu Bà 
mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Hóa, phường Thới An. Quan tâm triển khai các 
chính sách hỗ trợ người nghèo, chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt, khó khăn, truyền thông bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. 
Điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới. 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về giáo dục phòng ngừa, tác hại của ma túy, ngăn chặn tệ 
nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS được hơn 38 
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cuộc, có hơn 897 lượt người tham dự và phát 993 tờ bướm, tiếp cận 15 đối 
tượng. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống 
tệ nạn xã hội trên địa bàn quận. Điều tra, rà soát các đối tượng nghiện trên địa 
bàn để lập hồ sơ quản lý, hiện nay có 46 trường hợp đang duy trì điều trị tại cơ 
sở Methadone Ô Môn. Xây dựng các phong trào, các mô hình phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư. 

- Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021, quận đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 
và cấp phát được 8.409 phần quà với tổng số tiền 7.196.800.000 đồng cho các 
đối tượng chính sách, đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người cao tuổi,…  

6. Lĩnh vực Y tế  

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Trên tinh thần chủ động, 
đánh giá đúng tình hình thực tế của quận và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời quán triệt quan điểm xuyên suốt 
của Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, quận đã triển khai quyết liệt các 
giải pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh, huy động sức 
mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội ngay từ 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021 đến nay.  

Các cấp ủy, chính quyền không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công 
tác phòng, chống dịch, giao trách nhiệm cho người đứng đầu tập thể. Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn trong tư thế cảnh giác cao, giữ liên 
lạc 24/24. Chỉ đạo phát huy vai trò của các Tổ COVID-19 cộng đồng. Tiếp tục 
chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không tập trung đông người và thông điệp 5K (khẩu 
trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) của Bộ Y tế; Chỉ 
đạo Ngành Y tế quận và phường đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt về đeo khẩu 
trang tại nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công 
cộng. Vận động người dân chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng 
về các trường hợp trở về từ vùng dịch; triển khai việc bắt buộc khai báo ý tế nhằm 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn quận tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo 
dục thường xuyên quận, Khu vực 12, Phường Châu Văn Liêm với khả năng tiếp 
nhận tối đa 126 trường hợp. Phối hợp thành lập điểm kiểm soát phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn quận. 

- Ngành y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
dân. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo kịp thời, không để dịch bệnh 
bùng phát. Đã xảy ra 408 cas bệnh (trong đó: Sốt xuất huyết 77 cas, Tay chân 
miệng 116 cas, Tiêu chảy 191 cas, Lỵ 01 cas, Thủy đậu 18 cas, Quai bị 05 cas), 
so cùng kỳ tăng 15 cas. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt 
công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên địa bàn. Duy trì các mô hình 
“Phường đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên” và “Phường cộng 
đồng” và dịch vụ thân thiện thanh thiếu niên. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh 
thực phẩm được chú trọng, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 
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Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn. Tỷ lệ bao phủ 
BHYT trên địa bàn đạt 77,85%. 

7. Lĩnh vực Văn hoá - Thể dục Thể thao: 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí 
mừng Đảng, mừng Xuân với nhiều nội dung phong phú, vui tươi, mang đậm nét 
Xuân. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên quận 
đã dừng một số hoạt động đã chuẩn bị trước đó.  

- Tổ chức Hội thao Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân Sửu 2021, 
Hội thi “Trang trí Tết các phường” Chào năm mới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”; 
Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, trường học. Củng cố và nâng chất các danh hiệu văn hóa, 
trong đó lưu ý việc nâng chất danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh 
đô thị”. Phát động phong trào đăng ký các danh hiệu văn hóa. Tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đã công 
nhận 7.880 gương “Người tốt, việc tốt”, 31.487 hộ “Gia đình văn hóa” (đạt tỷ lệ 
95,58% trên tổng số hộ gia đình), 79/79 “Khu vực văn hóa” (đạt 100%). 

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, 
kiểm tra các hoạt động quảng cáo, đảm bảo vẽ mỹ quan đô thị. Thực hiện 05 đợt 
kiểm liên ngành với 11 quán cà phê, 11 cơ sở karaoke, 06 cơ sở massage, 02 cơ 
sở nhà trọ trên địa bàn quận, nhằm chấn chỉnh, uốn nắn các cơ sở hoạt động theo 
đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 
quận; qua kiểm tra, đã nhắc nhỡ, không xử phạt 12 cơ sở và tuyên truyền, phổ 
biến các quy định của pháp luật đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Tổ chức tháo gỡ trên 170 tờ quảng cáo (mua bán nhà đất, bán điện thoại CH 
Thanh Phong, bán hàng trả góp, rút hầm cầu,...) treo dán trụ điện, hai hàng cây 
xanh dọc theo các tuyến đường trung tâm của quận làm mất mỹ quan; tháo dỡ 
14 bảng hiệu, 02 láng trại mua bán trái cây lấn chiếm lòng đường, nhắc nhở và 
cho cam kết 32 trường hợp không mua bán lấn chiếm vỉa hè thuộc tuyến đường 
trung tâm quận và các phường. Kiểm tra các tuyến đường có trụ điện có cáp 
quang treo tại các trục đường giao nhau, qua đó, đề nghị các nhà mạng lên kế 
hoạch cho vào gông hoặc bó gọn lại để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi 
lưu thông. 

- Tổ chức chức 5 giải thể thao cấp quận thu hút hơn 645 vận động viên 
tham dự, phục vụ hơn 15.000 lượt người xem (Giải quần vợt, Giải bóng đá, Giải 
bóng chuyền “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu”; Giải chạy việt 
dã hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức 
khỏe toàn dân quận năm 2021; Giải bóng chuyền trong hoạt động Tết Quân - 
Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Tham dự các sự kiện, các hoạt động 
điểm nhấn về du lịch do thành phố và các quận, huyện bạn tổ chức. Số người tập 
luyện TDTT thường xuyên đạt 33,9 % tổng số dân trên địa bàn. Chỉ đạo tạm 
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dừng Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành 
phố Cần Thơ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND quận tập trung triển khai thực hiện 
quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Quận ủy, HĐND quận giao trong năm 
2021. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, trong đó có sự ủng hộ, đồng hành từ Nhân dân và sự hỗ trợ từ cộng 
đồng doanh nghiệp góp phần cùng chính quyền quận thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tổ chức thành 
công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ bỏ phiếu rất cao, bầu đúng, bầu đủ số lượng, bảo đảm 
dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của 
toàn dân. 

Tình hình kinh tế - xã hội quận tiếp tục phát triển ổn định và đạt nhiều kết 
quả quan trọng; các ngành, lĩnh vực duy trì được tốc độ phát triển, sản xuất công 
nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng khá so với cùng kỳ; Các doanh nghiệp có nhiều 
nỗ lực duy trì sản xuất; Nông nghiệp, thủy sản phát triển tốt, hoàn thành cơ bản vụ 
lúa Đông Xuân, Hè thu. Thu ngân sách cơ bản thực hiện tốt, chi ngân sách kiểm 
soát chặt chẽ, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, chi phòng, chống dịch bệnh. 
Giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm, thông tin và truyền thông được quan tâm 
phát triển; nâng cao chất lượng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch 
bệnh hiệu quả. Công tác chuẩn bị và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có 
công, hộ nghèo... được thực hiện kịp thời, chu đáo. Công tác quản lý nhà nước về 
đô thị, tài nguyên, môi trường, cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
được tập trung chỉ đạo; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

Chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 tác động sâu rộng đến hầu hết các     
ngành kinh tế và các mặt đời sống xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của 
phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn. Một số hoạt động dịch vụ chịu ảnh hưởng 
nặng nề khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ 
giảm quy mô hoặc tạm dừng, từ đó hạn chế tính hiệu quả phục vụ nhân dân. 
Tình hình đời sống, việc làm của một bộ phận lao động còn khó khăn. Tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 còn thấp. Tiến độ vận động bảo hiểm y tế 
còn chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý trật tự đô thị và môi trường có mặt 
chưa đảm bảo, còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép và ô nhiễm môi 
trường. Tình trạng sạt lở vẫn còn xảy ra đặc biệt là đang vào mùa mưa bão. Tình 
hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi có mặt diễn biến còn phức tạp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 
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Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết nhiệm vụ năm 
2021 của Quận ủy. 

2. Tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, 
chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của Nhân 
dân. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K cùng với 
triển khai hiệu quả Chương trình tiêm ngừa vắc-xin của Chình phủ trong công 
tác, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất 
cảnh giác trong các trường hợp liên quan đến các ca nghi nhiễm trong cộng 
đồng. 

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, 
chi phí cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, nắm bắt khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 
tranh. 

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Kiểm tra thường 
xuyên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm dịch bệnh, kịp thời xử lý ổ dịch khi 
có phát sinh. Tăng cười kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm góp 
phần cung ứng nông sản hàng hóa sạch, an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 
nhân dân. Đẩy mạnh công tác khuyến nông – khuyến ngư và tiến độ thi công 
các công trình thủy lợi, công trình cung cấp nước sạch. Tăng cường công tác 
phòng chống sạt lở bờ sông. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án 
“Mỗi xã một sản phẩm”. 

5. Thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa đảm bảo hỗ trợ thiết thực, hiệu 
quả cho doanh nghiệp hoạt động, vừa thu đúng, thu đủ và kịp thời theo pháp luật 
các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp lại 
các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về 
tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi an sinh xã hội, khắc phục thiên 
tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

6. Thường xuyên theo dõi, rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2021, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời điều chỉnh 
kế hoạch vốn nhằm giải ngân hết số vốn được giao. Thường xuyên theo dõi, đôn 
đốc xây dựng các công trình, dự án đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đôn đốc 
quyết toán các công trình đã hoàn thành, đặc biệt tiếp tục tập trung tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn 
quận. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư cho kết cấu 
hạ tầng. 

7. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm. Thực hiện tốt công 
tác trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp 
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thời, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết 
tật, trẻ em, phụ nữ, làm tốt công tác bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội, 
bạo lực gia đình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và 
vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

8. Tích cực thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, công tác chỉ  đạo, điều hành của UBND quận. Tiếp tục triển 
khai thực hiện Kế hoạch bó cáp. Rà soát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động cơ quan nhà nước.  

9. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học 2021 - 2022 và tổ chức 
khai giảng năm học 2021 - 2022. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và công 
nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021 theo kế hoạch.  

10. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh 
bùng phát. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm các quy 
trình, quản lý chặt chẽ để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đẩy mạnh công 
tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc             
thực phẩm.  

11. Tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý xây dựng, chất 
lượng xây dựng, trật tự, kỷ cương đô thị. Tiếp tục giao đất, cho thuê đất; thẩm 
định bồi thường hỗ trợ và tái định cư; giải phóng mặt bằng các dự án; kịp thời 
bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Tổ chức kiểm tra về đất đai, 
môi trường. 

12. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công tác bảo tồn, trùng 
tu, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử - văn 
hóa trên địa bàn.  

13. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đẩy 
nhanh phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa 
bàn quận, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách 
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai 
các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 
giáo. Tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng đến các chức sắc, chức việc, 
người có uy tín trong các tôn giáo nhân các dịp lễ, tết và lễ đạo của cơ sở tín 
ngưỡng, cơ sở tôn giáo theo kế hoạch. 

14. Thực hiện nghiêm túc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của thủ trưởng 
cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết đã có hiệu 
lực pháp luật. Theo dõi, xử lý kịp thời các khiếu kiện đông người, không để phát 
sinh thành điểm nóng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 
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người, phức tạp, kéo dài.    

Tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 
luật, đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng theo quy định. Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. 

15. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các 
mục tiêu, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công trình trọng điểm, các sự 
kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn. Chỉ đạo chặt chẽ công tác 
hội thao, hội thi, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tuyển 
quân và tuyển sinh quân sự.    

16. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa 
mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để 
phát sinh các vụ việc phức tạp trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Thực 
hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phấn đấu 
kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, chủ động ứng phó với các 
tình huống cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất nguy 
cơ xảy ra cũng như thiệt hại do cháy nổ, gây ra. 

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./. 
 

 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.           
    
 
 

   Lê Việt Sĩ 
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