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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư,   

nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trong 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  

(Thay thế Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017) 

 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

 1. Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-

UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 triển khai thực hiện Chủ đề năm 2017    

“Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”; 

trong đó, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ và 

theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện 23 nhiệm vụ chủ yếu.   

2. Ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 về 

khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 với mục tiêu là hỗ 

trợ tốt 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; nâng cao hiệu quả thị 

trường hàng hóa, dịch vụ và cạnh tranh công bằng, và tăng gấp đôi số lượng 

doanh nghiệp hiện có theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của 

Chính phủ. 

3. Ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27 tháng 02 

năm 2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và 19-2017/NQ-CP của 

Chính phủ; gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành 

phố Cần Thơ (gọi tắt là Chương trình số 02/CTr-UBND). Trong đó, đặc biệt là 

các giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, 

xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, nâng 

cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 

4. Đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố về tinh 

thần của Nghị quyết, triển khai nhiều giải pháp tạo môi trường kinh doanh minh 

bạch, thông thoáng và thân thiện nhằm tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao năng 

lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; đồng thời, xác định đây là một trong những 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố và địa phương.  

5. Tổ chức tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu nâng cao cho sở, ban, 

ngành thành phố, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn; các lớp đào 

tạo cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư nắm rõ những quy định của pháp luật về đề xuất dự án và báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và lựa 

chọn nhà đầu tư; lớp đào tạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn 

về giám sát đầu tư cộng đồng.  
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6. Tổ chức thành công các buổi tọa đàm, hội nghị quan trọng như: Hội 

nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của 

Chính phủ và triển khai Kế hoạch khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

Hội nghị phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của 

thành phố và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới; Gặp gỡ giữa Chính 

quyền thành phố và Doanh nghiệp trên địa bàn;... 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) ước đạt 

26.287,3 tỷ đồng, tăng 6,13% so cùng kỳ năm 2016; trong đó: Khu vực I giảm 

5,09%; khu vực II tăng 6,16%; khu vực III tăng 7,96% so cùng kỳ.  

2. Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,15%, 

công nghiệp - xây dựng chiếm 30,72% và dịch vụ chiếm 61,13% GRDP.  

3. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 

835,3 triệu USD, đạt 50,02% KH, tăng 18,58% so với cùng kỳ. 

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 27.665 tỷ đồng1, đạt 50,3% KH, 

tăng 36,1% so cùng kỳ.  

5. Tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước địa phương quản lý thanh 

toán 2.420,6 tỷ đồng, đạt 51,3% KH. 

6. Giải quyết việc làm cho 29.109 lao động, đạt 58% KH, tăng 1% so cùng kỳ. 

III. THU HÚT ĐẦU TƯ CÁC NGUỒN VỐN 

1. Đầu tư công: Tổng số vốn 5.013 tỷ đồng, tăng 31,43% so cùng kỳ năm 

trước2; tăng 1.208,5 tỷ đồng so với KH giao đầu năm 2017. Phê duyệt chủ 

trương đầu tư 17 dự án (11 dự án nhóm B, 02 dự án nhóm C trọng điểm và 04 

dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến 2.876 tỷ đồng (trong đó có 10 chủ 

trương vốn Trung ương với tổng mức đầu tư dự kiến 2.718 tỷ đồng). Phê duyệt 

08 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư 384,28 tỷ đồng, trình phê 

duyệt điều chỉnh giảm quy mô, tổng mức đầu tư: 01 dự án. 

2. Đầu tư ngoài ngân sách nhà nước:  

Từ đầu năm đến nay, thành phố thu hút được 11 dự án đầu tư trong và 

ngoài nước, tổng vốn đăng ký 2.704,4 tỷ đồng, tương đương: 128,8 triệu USD. 

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 415 dự án, tổng vốn đầu tư 74.805,9 

tỷ đồng, tương đương 3.562,2 triệu USD. Cụ thể: 

- Dự án đầu tư trong nước: 10 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 2.106,5 tỷ 

đồng, tương đương: 100,3 triệu USD. Đến nay, có 340 dự án, tổng vốn đăng ký 

61.248,1 tỷ đồng, tương đương 2.916,6 triệu USD, gồm:  

                                                 
1Bao gồm: vốn ngân sách nhà nước thực hiện 10.882 tỷ đồng, đạt 58,7% KH, tăng 26,6%; nguồn vốn ngoài nhà 

nước 16.070 tỷ đồng, đạt 46,4% KH, tăng 44,5%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 713 tỷ đồng, đạt 38,5% 

KH, tăng 17,2% so cùng kỳ.  
2Nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2016: 3.814 tỷ đồng.  
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+ Trong khu công nghiệp: 7 dự án, tổng vốn đầu tư 372,9 tỷ đồng, tương 

đương 17,7 triệu USD. Đến nay, trong khu công nghiệp có 203 dự án, tổng vốn 

đăng ký 25.179 tỷ đồng, tương đương 1.199 triệu USD. 

+ Ngoài khu công nghiệp: 3 dự án, vốn đăng ký 2.323,1 tỷ đồng, tương 

đương 110,6 triệu USD. Đến nay, ngoài khu công nghiệp có 137 dự án, vốn 

đăng ký 36.069,1 tỷ đồng, tương đương 1.717,6 triệu USD. 

- Dự án đầu tư nước ngoài (FDI): Thành phố thu hút được 01 dự án đầu 

tư, vốn đăng ký 8,4 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 75 dự án FDI, 

vốn đăng ký 14.054,5 tỷ đồng, tương đương 651,2 triệu USD, gồm: 

+ Trong khu công nghiệp: 01 dự án, vốn đăng ký 8,4 tỷ đồng. Đến nay, 

trong khu công nghiệp có 24 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 8.338 tỷ đồng tương 

đương 379 triệu USD. 

+ Ngoài khu công nghiệp: không có dự án FDI. Đến nay, có 51 dự án, 

tổng vốn đầu tư 5.716,5 tỷ đồng, tương đương 272,2 triệu USD. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ  

1. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh: 

a) Tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho thành phố: UBND 

thành phố đã có văn bản trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đặc thù 

đối với thành phố Cần Thơ theo Kết luận số 07-KL/TW ngày 28/9/2016 của Bộ 

Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị 

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

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đến nay, các Bộ, ngành đang tổng hợp lấy ý 

kiến trước khi trình Chính phủ quyết định. 

b) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

Kết quả rà soát tình hình doanh nghiệp trên địa bàn: Tổng số doanh 

nghiệp trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở trạng thái đang 

hoạt động là 9.593 doanh nghiệp; tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên hệ 

thống Thuế là 6.928 doanh nghiệp. Kết quả rà soát: 1.480 doanh nghiệp đã ở 

trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế và 

ngừng hoạt động đã đóng mã số thuế; 648 doanh nghiệp chưa đồng bộ được 

thông tin và tình trạng hoạt động được với cơ quan thuế. Từ kết quả rà soát đối 

chiếu với dữ liệu giữa hai cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh thì số lượng 

doanh nghiệp trong dữ liệu cơ quan đăng ký kinh doanh đến ngày 31/12/2016 là 

7.465 doanh nghiệp3. 

Cấp đăng ký kinh doanh: Trong 6 tháng đầu năm, cấp mới đăng ký kinh 

doanh cho 626 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 2.585 tỷ đồng (tăng 2,3% về 

số doanh nghiệp và tăng 2,1% về số vốn đăng ký so cùng kỳ); cấp thay đổi đăng 

ký kinh doanh cho 1.244 lượt doanh nghiệp, trong đó có 169 doanh nghiệp đăng 

                                                 
3 Đã loại trừ 1.480 doanh nghiệp đã ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số 

thuế và ngừng hoạt động đã đóng mã số thuế nhưng tình trạng trên hệ thống đăng ký kinh doanh vẫn đang 

hoạt động và 648 doanh nghiệp không đồng bộ được thông tin và tình trạng hoạt động với cơ quan thuế. 
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ký tăng vốn 1.959 tỷ đồng, 24 doanh nghiệp giảm vốn 362,3 tỷ đồng; thực hiện 

giải thể 43 doanh nghiệp với tổng vốn 326 tỷ đồng (giảm 2,3% số doanh nghiệp 

và tăng 28,8% về vốn). 

Hoạt động của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác tiếp tục phát triển, tăng 

khả năng tích lũy, đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả và 

tăng khả năng cạnh tranh. Ước 6 tháng đầu năm, thành lập mới 16 HTX, 01 tổ 

hợp tác, giải thể 01 quỹ tín dụng do sáp nhập; nâng tổng số đến nay trên địa bàn 

có 242 HTX với tổng vốn điều lệ 548,3 tỷ đồng và 1.346 tổ hợp tác. 

c) Hỗ trợ thu hút đầu tư 

Triển khai đến các doanh nghiệp Chương trình phát triển công nghiệp hỗ 

trợ theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 

2016 đến năm 2025. Hỗ trợ 12 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình hỗ 

trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của thành phố. Tổ chức 01 lớp tập huấn 

“Nâng cao hiệu quả quản lý trong sản xuất sạch và năng lực xuất khẩu gạo, nông 

sản và thực phẩm chế biến”, với gần 150 đại biểu tham dự, là các Sở ngành, các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu của thành phố Cần Thơ và một số tỉnh khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long. 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị 

đã tổ chức Hội đồng xét duyệt 02 dự án thực hiện đổi mới công nghệ/thiết bị; 

thẩm định nội dung kinh phí và ký hợp đồng hỗ trợ 01 dự án. Thẩm định công  

nghệ 07 dự án thuộc các lĩnh vực: môi trường, công nghệ thông tin, phòng cháy 

chữa cháy, chế biến nông sản. Kết quả đã ủng hộ công nghệ 05 dự án, hội đồng 

thẩm tra công nghệ đã có nhiều góp ý để chủ đầu tư hoàn thiện tốt dự án. Hướng 

dẫn xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho 102 trường hợp4. 

Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản 

xuất nông nghiệp, thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo tiêu 

chuẩn an toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua các lớp tập 

huấn5. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các đề tài, dự án, mô hình giúp nông dân 

giảm chi phí, tăng thu nhập trong sản xuất như: dự án WB6, VnSAT, dự án xây 

dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP, hoạt động quản lý bệnh chổi 

rồng trên nhãn, hoạt động phòng trừ chuột. Hỗ trợ nuôi thủy sản áp dụng các quy 

phạm thực hành nuôi tốt, quy trình nuôi tiên tiến. Tiếp tục nhân rộng và triển khai 

93 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 39.346 ha, tăng 4.310 ha so cùng 

kỳ. Huy động, thực hiện nạo vét kênh mương thủy lợi đạt 70.000 m3. 

Từ đầu năm đến nay, thành phố có tổng số 122 đồ án quy hoạch, được 

công bố qua đó tạo điều kiện cho người dân cũng như các nhà đầu tư tiếp cận 

thông tin để thu hút đầu tư vào thành phố. Tiếp tục thực hiện, nâng cao chất 

                                                 
4Bao gồm: 100 nhãn hiệu và 02 sáng chế. 
5Tổ chức 465 cuộc tập huấn với 22.485 lượt nông dân tham dự; 136 cuộc hội thảo với 3.743 lượt người tham dự 
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lượng các chương trình về nhà ở, quản lý thị trường bất động sản6; 6 tháng đầu 

năm, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở của thành phố tăng khoảng 42.800 m2. 

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ thực 

hiện đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; lãi suất huy 

động và cho vay ổn định, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và các chương 

trình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng vốn 

huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân ước đến cuối tháng 6 đạt 60.500 tỷ 

đồng, tăng 2,5% so với đầu năm, nguồn vốn huy động đáp ứng 94,2% tổng dư 

nợ cho vay trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 64.200 tỷ 

đồng, tăng 5,4%. Nợ xấu 1.900 tỷ đồng, chiếm 2,96% trong tổng dư nợ cho vay. 

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành 

chính, tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính thành 

phố7. Ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 về 

quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thành lập doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện cho phép thực hiện 

song song các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp. Đến nay, 

thành phố đã có 15/19 sở, ban ngành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4, 05/09 quận, huyện có cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 38. 

Tiếp tục triển khai Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 07 phần 

mềm chuyên dùng tại các phòng, ban chuyên môn của 04 quận, huyện. 

Công tác huy động các nguồn vốn từ quỹ đất được thành phố quan tâm chỉ 

đạo. Đã bán đấu giá 01 khu đất diện tích 160 m2 với số tiền đấu giá nộp ngân 

sách hớn 6 tỷ đồng; tiếp nhận và quản lý thêm 02 khu đất công, lũy kế đến nay 

các khu đất đang quản lý là 21 khu với diện tích 37,25 ha. Kịp thời chuyển 

thông tin cho ngành Thuế với tổng số 18.442 phiếu chuyển thông tin địa chính 

với tổng diện tích 679,52 ha, ước thu ngân sách 171,43 tỷ đồng. Chỉ đạo thẩm 

định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định pháp 

luật (60 hồ sơ); định giá đất cụ thể 21 công trình, dự án.   

Thường xuyên kiểm soát ô nhiễm môi trường, tập trung tại các khu công 

nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, lĩnh vực chế biến thủy hải sản… Trong 6 tháng 

đầu năm, đã tiến hành kiểm tra 20 đơn vị (chưa có kết luận), thanh tra 22 đơn vị 

(đã có kết luận 20 đơn vị), qua đó phát hiện 4 đơn vị gây ô nhiễm môi trường, bị 

xử phạt tổng số tiền là 443,5 triệu đồng. Hoạt động thẩm định và hậu kiểm báo 

cáo đánh giá tác động môi trường trước và sau khi dự án hoạt động được thực 

hiện chặt chẽ. 

                                                 
6Chương trình phát triển nhà ở xã hội: có 01 dự án nhà ở xã hội Gia Phúc với tổng mức đầu tư 177,1 tỷ đồng, với 

490 căn hộ, đã thi công xây dựng đạt 75% trên tổng khối lượng dự án.  
7Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 giảm 11 bậc (từ hạng 5 năm 2015 xuống hạng 16 năm 2016), nguyên 

nhân do: năm đầu tiên Bộ Nội vụ áp dụng Bộ Chỉ số mới được điều chỉnh, bổ sung, có nhiều tiêu chí có thay đổi 

về cách tính điểm; một số tiêu chí bị mất điểm do yếu tố khách quan như việc triển khai Đề án vị trí việc làm, 

mức độ hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế thấp (phụ thuộc vào kết quả phê duyệt của Bộ Nội vụ), số lượng 

lãnh đạo cấp phó của các sở, ngành vượt so với quy định cũng bị trừ điểm; một số tiêu chí do địa phương chậm 

triển khai như: chậm phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử… 
8Việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tiếp tục được duy trì và mở rộng với 441 TTHC, trong đó: mức độ 3: 329 TTHC, đạt 85% KH; 

mức độ 4: 112 TTHC, đạt 85,7% KH,… 
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Tập trung hỗ trợ và huy động các nguồn lực cho phát triển lĩnh vực giáo 

dục, lao động, y tế, văn hóa, du lịch: Đến nay, công nhận mới 20 trường học đạt 

chuẩn quốc gia, nâng tổng số thành phố hiện có 260/453 trường đạt chuẩn. Huy 

động xây dựng và sửa chữa 524 căn nhà tình nghĩa9. Xây dựng mới 119 căn nhà 

Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 4,5 tỷ 

đồng. Huy động nhiều nguồn lực từng bước kiện toàn mạng lưới y tế, thành lập 

các trung tâm y tế theo quy định; cải tiến quy trình khám chữa bệnh, triển khai 

nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị, cơ bản đáp ứng nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân10. Huy động các nguồn lực tổ chức thành công 

nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch; kỷ niệm các ngày lễ, 

kỷ niệm, sự kiện của cả nước và thành phố11; xây dựng các chương trình tour kết 

nối Cần Thơ - Thái Lan, Cần Thơ - Campuchia, tổ chức các sự kiện trong và 

ngoài thành phố như: Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Ngày hội Du lịch vườn trái 

cây Tân Lộc... Trong 6 tháng đầu năm, đón gần 3,8 triệu lượt khách đến thành 

phố, tăng 29% so cùng kỳ. 

Cơ bản đã hoàn thành, đang nghiệm thu đối với hai dự án: “Đầu tư xây 

dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn” và “Phát triển, 

nâng cấp và mở rộng hệ  thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố đến 

cấp xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố”. Giao Quỹ đầu tư phát 

triển thành phố đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, triển khai dự án “Khu đô thị mới 

và khu công nghệ thông tin tập trung” quy mô 72,39 ha, tổng vốn đầu tư 350 tỷ 

đồng12. 

Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc nhằm khảo sát mô hình thành 

phố thông minh và làm việc với nhà đầu tư Hàn Quốc; nghiên cứu mô hình sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao của các hợp tác xã nông nghiệp ở Hàn Quốc; 

xúc tiến hợp tác thành lập Trung tâm đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn tại Cần Thơ. 

Ký Thư ủy nhiệm chuyên gia hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư để quảng bá 

hình ảnh và tiềm năng của thành phố ra nước ngoài, đặc biệt đối với thị trường 

Hàn Quốc, với sự hỗ trợ của 02 chuyên gia. Tiếp nhận tình nguyện viên Hợp tác 

Hải ngoại Nhật Bản (JOCV) từ Chương trình Tình nguyện viên JICA, nhằm hỗ 

trợ thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt đối với thị trường Nhật Bản. 

2. Hội nhập quốc tế: 

Từ đầu năm đến nay, thành phố có 54 đoàn công tác ra nước ngoài với 260 

lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp 

                                                 
9Trong đó: Xây mới 208 căn nhà, sửa chữa 316 căn nhà. 
10Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ; 85/85 trạm y tế đạt Bộ 

Tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100% xã, phường, thị trấn có cán bộ y học cổ truyền; triển khai việc thực hiện Đề 

án bác sỹ gia đình tại trạm y tế. Bệnh viện Đa khoa thành phố triển khai phẫu thuật tim mở, kỹ thuật chụp MRI; 

Bệnh viện Phụ sản triển khai xét nghiệm GBS PCR (Streptoccocus nhóm B); Bệnh viện Ung Bướu thành lập đơn 

vị Y học hạt nhân,… 
11Chào năm mới 2017, 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương, 42 năm Ngày 

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) , Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 127 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí MInh (19/5),... 
12Đến nay, Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện kiểm kê đo đạc hoa màu, vật kiến trúc được 

212/240 hộ dân tương đương diện tích khoản 20,45ha. Đã xét pháp lý 162 hộ. Thông qua Hội đồng bồi thường 

dự án cho 80 trường hợp với diện tích đất khoảng 4,86 ha. Dự kiến chi trả bồi thường vào quý II năm 2017 
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199 đoàn khách quốc tế với tổng cộng 991 lượt khách đến thăm và làm việc. 

Thành phố cũng đã tổ chức, phối hợp tổ chức 40 cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế. 

Ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/3/2017 thực hiện Kế hoạch 

số 23-KH/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham 

gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Phối hợp Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp (Bộ 

Công Thương) xây dựng Chương trình tập huấn kiến thức hội nhập quốc tế về 

kinh tế theo Kế hoạch của UBND thành phố và Kế hoạch tuyên truyền hội nhập 

quốc tế về kinh tế năm 2017. 

Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải đáp thắc mắc, phối hợp liên 

ngành hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục nhập khẩu nguyên phụ liệu, 

thủ tục đề nghị cấp C/O13, thủ tục hải quan. Kiến nghị Trung ương về vấn đề thủ 

tục hoàn thuế, nộp thuế liên quan đến mặt hàng xăng dầu qua kho ngoại quan. 

Phổ biến thông tin do Cục Xuất nhập khẩu và Cục Xúc tiến Thương mại 

(Bộ Công Thương) cung cấp cho doanh nghiệp thành phố Cần Thơ về thị trường 

nông thủy sản các nước, các quy định mới về xuất nhập khẩu nông thủy sản của 

chính phủ các nước, thông tin tìm đối tác hoặc tìm mua hàng của các doanh 

nghiệp nước ngoài muốn nhập khẩu hàng may mặc, nông thủy sản Việt Nam. 

Triển khai các Thông tư mới quy định về thuế quan, các quy định mới về xuất 

nhập khẩu hàng hóa, Kế hoạch thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của Bộ 

Công Thương, Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2017 cho doanh nghiệp đề 

nghị cấp C/O. Cập nhật 26 tin cảnh báo và thông tin thị trường xuất nhập khẩu 

trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt làm được: 

Thành phố tập trung triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp nhằm 

thực hiện có hiệu quả chủ đề năm. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp nâng cao năng lực cạnh 

tranh; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 

doanh, xuất nhập khẩu, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tín dụng cơ 

bản được bảo đảm; du lịch tiếp tục đà tăng trưởng, số lượng khách quốc tế đến 

thành phố tăng cao. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tiếp tục là những 

điểm thu hút người tiêu dùng do tạo được sự yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ, 

thương hiệu, cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả bình 

ổn,…Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, việc cải cách, đơn 

giản hóa thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 

                                                 
13Tổng số lượng C/O đã cấp trong quý I/2017 là 1.641 bộ (tăng 21% so cùng kỳ), kim ngạch hơn 113,9 triệu 

USD (tăng 20% so cùng kỳ); trong đó, số lượng hồ sơ C/O đã cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

là 795 bộ (tăng 13% so cùng kỳ), kim ngạch hơn 56 triệu USD (tăng 30% so cùng kỳ). 
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sửa đổi, những đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, 

sáng tạo, góp phần gia tăng số doanh nghiệp đăng ký mới so cùng kỳ. Hoạt động 

nghiên cứu khoa học phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Công tác 

giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân 

được quan tâm và đạt kết quả tích cực, góp phần tạo sự yêu tâm, tin tưởng cho 

cho nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào thành phố. 

2. Hạn chế, tồn tại: 

Công tác xúc tiến, kêu gọi và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa 

bàn còn hạn chế. Một số dự án trọng điểm, mang tính động lực của thành phố 

còn chậm so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các dự án như: dự án sân Golf Cần 

Thơ14; dự án Trung tâm logistics tiểu vùng trung tâm vùng ĐBSCL15... 

Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công 

nghiệp chưa được đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước. Chậm xác định ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn 

cũng như giải pháp để tập trung kêu gọi đầu tư, làm động lực thúc đẩy phát triển 

các ngành khác có liên quan. 

Các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành khá nhiều, 

nhưng số lượng doanh nghiệp tiếp cận, tham gia hỗ trợ còn thấp so với tổng số 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố16.  

Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp về hội nhập quốc tế cũng như thường 

xuyên tổ chức các đoàn công tác, làm việc với đối tác quốc tế, tuy nhiên vấn đề 

này vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, tình hình thu hút đầu tư nước 

ngoài diễn ra khá chậm và tình hình xuất khẩu vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. 

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM  

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, 

Hội đồng nhân dân, các chương trình, Kế hoạch của UBND thành phố về thực 

                                                 
14Nguyên nhân: Do chờ 3 dự án: Sân golf, Khu biệt thự cồn Ấu và dự án Khu nhà đón tiếp, bến thuyền tổng hợp 

và Biệt thự sinh thái hình thành Tổ hợp dự án và thực hiện khấu trừ tiền giao đất, thuê đất của các dự án do Công 

ty Cổ phần Vinpearl đầu tư, nên đã chậm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời hồ sơ dự án do Nhà 

đầu tư lập phải chỉnh sửa, giải trình nhiều lần theo ý kiến góp ý của cấp Bộ: phải phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường theo quy định (thuộc thẩm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường), đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu Biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp và bến thuyền tổng hợp,… 
15Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 

10 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ), UBND thành phố Cần Thơ đã có Văn bản số 1036/UBND-KT 

ngày 29 tháng 3 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hình thành liên doanh, thành lập công ty cổ 

phần để tăng cường liên kết, hợp tác về dịch vụ logistics trong khu vực cảng Cái Cui theo ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay chưa có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. 
16Điển hình: Lĩnh vực nông nghiệp: có nhiều quy định hỗ trợ, nhưng thu hút đầu tư vẫn thấp nguyên nhân chủ 

yếu là do tính rủi ro cao, chịu ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết, dịch bệnh và sử dụng nguồn lực đất đai lớn, có lợi 

nhuận thấp, tốc độ, thời gian thu hồi vốn chậm; hoặc theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các 

văn bản hướng dẫn thi hành thì các khu công nghiệp hiện có trên địa bàn như: Trà Nóc 1, Trà Nóc 2, Thốt Nốt,... 

không thuộc danh mục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nên doanh nghiệp không tiếp cận được; 

hoặc các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận bảo lãnh tín dụng từ Quỹ bảo lãnh 

tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố (Tính đến ngày 30/6/2017 Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV 

chỉ mới thực hiện bảo lãnh cho 20 doanh nghiệp, với số tiền là 55,6 tỷ đồng); công tác hỗ trợ Doanh nghiệp nâng 

cao năng lực cạnh tranh thông qua các khóa đào tạo được thành phố quan tâm tích cực, song vẫn còn rất nhiều 

doanh nghiệp chưa được tham gia do số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố lớn… 
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hiện Chủ đề năm 201717; các chương trình, kế hoạch về khởi sự doanh nghiệp, 

gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần 

Thơ. Chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương quyết liệt, bám sát mục tiêu, chỉ 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động 

của ngành và địa phương, đảm bảo việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả.  

2. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương về các cơ chế, chính sách đặc 

thù của thành phố, trong đó có các giải pháp để thu hút đầu tư trong và ngoài 

nước; thúc đẩy hình thành và phát triển các tổ chức kinh tế tư nhân mạnh, có 

công nghệ hiện đại, năng lực cạnh tranh cao.  

3. Ban hành Kế hoạch/Chương trình hành động triển khai thực hiện có 

hiệu quả các Nghị quyết tại hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII, cụ thể: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân 

trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội 

chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, 

định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, 

đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

4. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 (đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân kế hoạch vốn), Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 (thực hiện 

tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư), Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của 

Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố về 

việc tăng cường công tác quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản; chống thất thoát, lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư và Kế 

hoạch số 81/KH-UBND ngày 18/5/2017 về nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà 

nước năm 2017.  

5. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút 

đầu tư trên địa bàn thành phố, để có giải pháp hoặc kiến nghị Trung ương có giải 

pháp hỗ trợ thiết thực, cụ thể hơn, tăng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư cũng 

như tạo sự yên tâm, tin tưởng của nhà đầu tư. 

6. Chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, 

lĩnh vực và quy hoạch xây dựng, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực chưa có quy 

hoạch hoặc quy hoạch không còn phù hợp, gây khó khăn cho nhà đầu tư. 

7. Phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên 

thành phố Cần Thơ đến năm 2020”, làm cơ sở để tập trung kêu gọi đầu tư, đặc 

biệt là những ngành có vai trò là động lực thúc đẩy phát triển các ngành khác có 

liên quan. Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh thu hút 

các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các doanh nghiệp 

                                                 
17Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày  25/11/2016 của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2017; Nghị quyết số 60/NQ-

HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND thành phố về kinh tế  - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2017 triển khai thực hiện Chủ đề năm 2017; 

Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27/02/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và 

19-2017/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 41/KH-UBND năm 2017 của UBND thành phố. 
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khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao.   

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước trong việc thu hút đầu tư, tránh gây phiền hà cho nhà đầu tư, 

tạo mọi thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí và rủi ro thực hiện thủ tục hành 

chín. Trong đó đặc biệt là các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính 

trong bộ chỉ tiêu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố.  

9. Đẩy nhanh công tác định giá đất cụ thể để thông tin cho các nhà đầu tư, 

các hộ dân có liên quan; tăng cường công tác triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư để các dự án đầu tư sớm được triển khai thực hiện. 

10. Tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, 

lĩnh vực sản xuất và đời sống nhất là các ngành: Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã 

hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế; đổi 

mới quy trình quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. 

11. Phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý 

điều hành, nhằm hình thành một trong những trung tâm đào tạo nghề, đại học, 

sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của quốc gia và ngang tầm với 

khu vực ASEAN, nhằm đào tạo nguồn lao động có chất lượng đáp ứng yêu cầu 

của nhà đầu tư, cũng như yêu cầu về hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

12. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

09/7/2012 của Thành ủy về “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ”. Xây dựng Kế hoạch giám sát 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 và Nghị quyết số 

19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ tại một số sở, ngành có liên quan và 

UBND quận huyện. 

13. Vận hành hiệu quả hoạt động Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt 

Nam - Hàn Quốc, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng và hoàn 

thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia ươm tạo.  

14. Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nâng 

cao năng lực quản lý nhà nước về hợp tác đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn ODA, NGO. Tiếp tục vận động tài trợ nguồn vốn ODA cho các dự án 

ưu tiên; đẩy mạnh vận động phi Chính phủ nước ngoài, huy động thêm các 

nguồn vốn cho phát triển hạ tầng. Mở rộng và thúc đẩy quan hệ với các đối tác, 

đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, đưa các nội dung đã ký kết đi vào 

thực tế, đạt hiệu quả. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC 

năm 2017 tại Cần Thơ; trong đó, đặc biệt là Tuần lễ An ninh lương thực và Đối 

thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

15. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện các dự án đầu tư 

để có giải pháp hỗ trợ, khắc phục kịp thời các khó khăn vướng mắc của nhà đầu 

tư. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. 
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16. Rà soát, đề xuất Trung ương danh mục các dự án ưu tiên liên kết phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 

593/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo, thúc 

đẩy phát triển công tác phối hợp, hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với các đô thị 

lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh 

trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Trên đây là kết quả thực hiện Chủ đề năm 2017 trong 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND thành phố kính trình HĐND 

thành phố xem xét, quyết nghị./. 

  
Nơi nhận: 

- Đoàn ĐBQH thành phố;                                                                    

- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- VP Đoàn ĐBQH thành phố; 

- VP Thành ủy; 

- VP HĐND thành phố;  

- Cơ quan Trung ương trên địa bàn;             

- Sở, ban ngành thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND thành phố (2,3); 

- Lưu: VT,LHK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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