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Số: 157/BC-UBND    Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2018 
      

BÁO CÁO 

Công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của  

Ủy ban nhân dân thành phố 
 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các 

kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân (UBND) thành 

phố, các Sở, cơ quan ban ngành thành phố, UBND quận, huyện đã tiến hành kiểm 

điểm hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương 

hướng,  giải pháp trong 6 tháng cuối năm. Báo cáo này, UBND thành phố tập 

trung kiểm điểm hoạt động của UBND thành phố, công tác chỉ đạo, điều hành của 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố với những nội dung chính sau đây: 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU UBND THÀNH PHỐ 

1. Cơ cấu thành viên UBND thành phố 

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 

08/2016/NĐ-CP, ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng 

Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, 

điều động, cách chức thành viên UBND. UBND thành phố có 26 thành viên 

UBND gồm có: 01 Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch1, 20 Ủy viên UBND2 (Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (khuyết 01 Ủy viên do được 

điều động nhận nhiệm vụ khác), 01 Ủy viên phụ trách quân sự và 01 Ủy viên 

phụ trách công an). Về chất lượng: chuyên môn: 11 Đại học, 11 Thạc sĩ, 3 Tiến 

sĩ, 01 Bác sĩ chuyên khoa 2 Y tế cộng đồng; chính trị: 07 cử nhân, 19 cao cấp. 

2. Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

Chính trị và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, UBND thành phố xác định việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách. Thời gian qua, cơ quan, đơn vị, địa 

phương cơ bản đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Trung 

ương, đảm bảo bộ máy hành chính hoạt động thông suốt, hiệu quả, phát huy tối 

đa nguồn lực của địa phương; đồng thời, đã tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm 

vụ, tiến hành củng cố, kiện toàn bộ máy bước đầu đạt được một số kết quả. Nhìn 

chung, với mô hình tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã phát huy hiệu quả, 

tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý toàn diện, giảm được nhiều tổ 

chức trực thuộc sở, ban, ngành. 

                                              
1 Thực hiện Công văn số 1378/VPCP-TCCV ngày 04/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng số lượng 

thành viên UBND các tỉnh, thành phố; UBND thành phố được cơ cấu tăng thêm 01 Phó Chủ tịch. 
2 Khuyết 01 ủy viên (Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cần Thơ được điều động về Ban Quản lý các khu chế xuất 

và công nghiệp Cần Thơ). 
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II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU 

1. Hoạt động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, 

Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố 

UBND thành phố đã ban hành các văn bản và triển khai cụ thể Nghị 

quyết của Quốc hội, Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy và HĐND 

thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 20183, đặc 

biệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm4, thứ sáu5 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), được cụ thể bằng các nhiệm vụ trong 

hoạt động, chỉ đạo điều hành đưa vào chương trình công tác, kế hoạch, chỉ thị tổ 

chức thực hiện, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối của Đảng, pháp 

luật của nhà nước, đây là cơ sở để các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.  

Tại kỳ họp thứ 7 năm 2017 của HĐND thành phố đã quyết nghị và ban 

hành12 nghị quyết thông qua các nội dung trình của UBND thành phố và UBND 

thành phố đã hoàn thành công tác triển khai cụ thể hóa đúng tiến độ, yêu cầu 

bằng các văn bản hành chính theo đúng thẩm quyền, làm cơ sở phục vụ công tác 

chỉ đạo điều hành và các hoạt động của UBND thành phố. Đồng thời, căn cứ 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND thành 

phố, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo yêu cầu 

Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tổ chức thực hiện và chuẩn bị tham mưu, đề xuất 

UBND thành phố xây dựng các nội dung trình HĐND thành phố trong năm 

2018, kết quả: Tại hai kỳ họp lần thứ 8, thứ 9 năm 2018 của HĐND thành phố, 

UBND thành phố đã trình 16 tờ trình, và thực hiện 13 báo cáo đối với các nội 

dung theo quy định về nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND thành phố, các tờ trình, 

báo cáo đảm bảo yêu cầu về nội dung, tính cần thiết và tiến độ theo kế hoạch    

tổ chức kỳ họp của HĐND thành phố.   

                                              
3 Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018  của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 
12-NQ/TU ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ về nhiệm vụ năm 2018; các Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh và dự toán ngân sách năm 2018 tại kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX; 
4 Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết 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. UBND thành phố đã triển khai tại: Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thành phố thực hiện 

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình số 03/Ctr-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12-

NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH TW Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; 

Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 08/8/2017 của 
Thành ủy 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;  
5 Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị 

quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 
quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình 

hình mới. UBND thành phố đã triển khai tại: Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND TP thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-
CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 29/12/2017 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND TP thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-
CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 27-CTr/TU ngày 29/12/2017 của 

Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

"Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";Chỉ thị số 05/CT-
UBND ngày 13/03/2018 của Chủ tịch UBND TP về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập" ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII); 
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2. Thực hiện nhiệm vụ công tác theo Luật tổ chức chính quyền địa 

phương và Quy chế làm việc của UBND thành phố 

a) UBND thành phố làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát 

huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch và các Ủy viên; giải quyết công việc theo pháp luật, sự chỉ đạo 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sự lãnh đạo của Cấp 

ủy, HĐND cùng cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, theo 

phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, 

sáng tạo, hiệu quả” và tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, lấy sự hài 

lòng của Nhân dân và doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động; với quyết tâm 

cao nhất của toàn bộ máy hành chính hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 

2018, tạo động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo. 

b) UBND thành phố đã tổ chức chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố kịp thời, đầy đủ và sát hợp 

với tình hình thực tiễn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiến 

hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, khó 

khăn, vướng mắc và định hướng công tác trong thời gian tới. Định kỳ tại Phiên 

họp thường kỳ UBND thành phố đều tổ chức thảo luận, kiểm điểm sự lãnh đạo, 

điều hành và các hoạt động trên mọi mặt công tác UBND thành phố, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

c) Với sự thống nhất, đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm trên 

tinh thần trách nhiệm cao, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố tập trung 

thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giải quyết các 

vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống 

Nhân dân theo mục tiêu đã đề ra; xử lý, tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh được dự 

luận quan tâm, cũng như thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại, cản 

trở sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.  

Theo báo cáo của Văn phòng UBND thành phố, đến ngày 30 tháng 6 

năm 2018 đã tiếp nhận 9.337  văn bản của Trung ương và địa phương (gồm 2.297 

văn bản Trung ương và 7.040 văn bản địa phương), tăng 4,16% so cùng kỳ; xử lý 

phát hành 8.379 văn bản hành chính (trong đó, có 10 văn bản quy phạm pháp 

luật, 1.651 quyết định, 07 Chỉ thị, 148 báo cáo và 6.563 văn bản hành chính 

khác); đã xử lý 9.184 văn bản, đạt 98,36% (trong đó xử lý đúng hạn 9.023, đạt 

96,63%, trễ hạn 153, chiếm 1,64% tổng số hồ sơ tiếp nhận). Việc ban hành các 

văn bản có bám sát tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu cuộc sống của Nhân dân; 

bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thể thức và thẩm quyền. 

Đặc biệt, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố thực hiện trực tiếp 

công dân hàng tuần, đối thoại doanh nghiệp hàng tháng, tham gia tiếp xúc cử tri 

với HĐND thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội - đơn vị thành phố Cần Thơ, 

qua đó đã trực tiếp lắng nghe ý kiến góp ý, kiến nghị của Nhân dân, doanh 

nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, các vị lão thành cách mạng6… từ đó đề ra 

                                              
6 Từ trước và sau kỳ họp lần thứ 7 HĐND thành phố (khóa IX) và kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành  phố Cần 
Thơ từ sau kỳ họp Quốc hội lần thứ 4, khóa XIV đến nay, UBND thành phố đã tiếp nhận 98 kiến nghị cử tri, đã giải quyết hoàn thành 75/98, 
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các hoạt động, giải pháp, chính sách chỉ đạo điều hành phù hợp. Ngoài ra, 

UBND thành phố rất quan tâm tăng cường công tác đối ngoại tiếp các đoàn 

khách quốc tế đến thành phố tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư7, cũng như tăng 

cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với địa phương 

nước bạn nói riêng và giữa Việt Nam với các nước. 

d) Hoạt động hội họp: UBND thành phố tiếp tục duy trì việc giảm hội 

họp, tăng cường đi cơ sở và nâng cao hiệu quả, trách nhiệm xử lý công việc, 

tránh đùn đẩy và giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, trong kỳ, Chủ tịch, 

các Phó chủ tịch đã chủ trì 365 cuộc họp, giảm 13% so cùng kỳ năm trước8. Nổi 

bật, tổ chức kiểm tra, giám sát nắm tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, 

thương mại - du lịch, rà soát tiến độ thực hiện các công trình dự án, khu dân cư, 

khu tái định cư, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án sân golf Cồn Ấu, 

quản lý chất thải rắn và các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm…  

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

tiếp các Đoàn công tác của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ9, Bộ 

ngành Trung ương…, tham gia đầy đủ nghiêm túc các họp trực tuyến với Chính 

phủ và Bộ ngành theo quy định; tại các cuộc họp UBND thành phố đã tham gia 

phát biểu và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển ngành nghề, lĩnh 

vực của thành phố và công tác chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách của Trung 

ương, được Chính phủ ghi nhận10, theo cập nhật thông tin Văn phòng Chính phủ 

đã chuyển các nội dung của UBND thành phố kiến nghị đến các cơ quan Trung 

ương liên quan để xem xét giải quyết. 

- UBND thành phố họp thường kỳ mỗi tháng một lần: Từ đầu năm đến 

nay, đã tổ chức 05 phiên họp (có 04 phiên họp hình thức trực tuyến), nội dung 

phân tích, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội và đề ra phương hướng, giải pháp thời gian tới, cũng như thông qua các nội 

dung công tác thuộc thẩm quyền của thành viên UBND thành phố. Các phiên 

họp được tổ chức đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung thông tin và công tác 

chuẩn bị phiên họp UBND thành phố đạt yêu cầu và đúng theo Quy chế. 

- Họp giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chánh Văn 

phòng thành phố: Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể thường trực 

UBND thành phố cần có trao đổi thống nhất chủ trương giải quyết thì được đưa 

ra tại họp giao ban hàng tuần xem xét và thống nhất chủ trương thực hiện, đến 

ngày 30 tháng 6 năm 2018 đã tổ chức 12 cuộc họp giao ban, xử lý được 77 nội 

dung, sau cuộc họp đã chỉ đạo triển khai thực hiện. Các cuộc họp được chuẩn bị 

chu đáo, đạt yêu cầu, đúng Quy chế làm việc của UBND thành phố. 

đ) Một hoạt động trọng tâm của UBND thành phố trong năm 2018 là tập 

trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và đề xuất kiến 

                                                                                                                                             
đạt tỷ lệ 76,53%, còn lại 23 ý kiến cần có thời gian để giải quyết, UBND thành phố tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND thành phố theo đúng quy định; 
7 Tiếp khách nước ngoài 20 cuộc;  
8 Trong đó: Tổ chức hội nghị 31 cuộc; trực tuyến 21 cuộc; kiểm tra cơ sở 59 cuộc, giải quyết khó khăn kiến nghị doanh nghiệp 24 cuộc và 
230 cuộc họp khác;  
9 Tiếp và vàm việc với Trung ương 12 cuộc; 
10 Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố đã đề xuất, kiến nghị với Trung ương 264 nội dung (trong đó: Quốc hội: 18 nội dung, Chính phủ 
và Thủ tướng Chính phủ 44 nội dung và Bộ ngành Trung ương 202 nội dung); 
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nghị của doanh nghiệp11, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, góp phần 

vào việc cải thiện Chỉ số PCI năm 2017 thành phố xếp hạng 10/63 tỉnh, thành 

phố cả nước, tăng 01 bậc so với năm 2016, với điểm số 65,09 cao nhất trong 

nhiều năm qua; đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, UBND thành phố đã đề xuất kiến nghị Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Thành ủy12, HĐND thành phố cho chủ trương, 

triển khai những giải pháp, cũng như cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động 

chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và đã được sự đồng thuận cao, giải 

quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Đây là những kết quả rất tích cực, tạo 

cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi trong hoạt động chỉ đạo điều hành của 

UBND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018. 

e) Trong quan hệ công tác, sự chỉ đạo, phối hợp giữa UBND thành phố 

với UBND quận, huyện dựa trên nguyên tắc coi trọng hiệu quả xây dựng và tổ 

chức thực hiện chương trình công tác của UBND cấp trên đối với UBND cấp 

dưới. Định kỳ tổ chức làm việc tại quận, huyện và bố trí lịch để lãnh đạo UBND 

quận, huyện làm việc với UBND thành phố, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành 

phố để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tiếp nhận các đề xuất chỉ đạo điều hành. 

Trên tinh thần này, thông tin chỉ đạo, điều hành giữa UBND thành phố và 

UBND quận, huyện được thông xuốt, chính xác, kịp thời và hiệu quả.  

g) Hoạt động thông tin, báo cáo: UBND thành phố thực hiện tốt chế độ 

thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của 

địa phương và báo cáo chuyên đề, đột xuất gửi về Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy và HĐND 

thành phố. Đối với những vấn đề quan trọng, liên quan đến địa phương, UBND 

thành phố kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương; đồng thời, qua thực tiễn trong 

chỉ đạo, điều hành có những vấn đề mới phát sinh, kịp thời kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách cho phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương.  

3. Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

Từ đầu năm đến nay (ngày 01/01 đến 30/6/2018), UBND thành phố Cần 

Thơ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 134 nhiệm vụ và đã hoàn thành 

45/134 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 33,6%), 89 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai; các 

nhiệm vụ được cập nhật liên tục, đầy đủ trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của 

Văn phòng Chính phủ đảm bảo theo quy định. UBND thành phố thường xuyên 

chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn theo dõi và tham mưu 

triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao, đặc biệt về các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, các Nghị quyết 

chuyên đề và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2018, Nghị quyết 

số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm 

                                              
11 trong kỳ đã tiếp nhận và xử lý 91 đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp;  
12 Trình Thành ủy 42 nội dung (trong đó: Ban Thường vụ Thành ủy 17 nội dung),  đã giải quyết 42/42 nội dung;  
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vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo… các nhiệm vụ được giao 

theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giải quyết các 

kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo cập nhật kịp thời tiến độ 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Văn 

phòng Chính phủ, kết quả các nhiệm vụ giao cho UBND thành phố cơ bản đạt 

yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm 

túc theo tinh thần Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao năm qua còn một số hạn chế như: Do nội dung nhiệm vụ Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao có liên quan nhiều đến các Bộ ngành và địa phương chỉ 

làm công tác phối hợp thực hiện theo thẩm quyền nên tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ phối hợp đôi lúc thành phố chưa cập nhật kịp; còn ít nhiệm vụ giao 

trực tiếp cho địa phương, nhiều nhiệm vụ giao mang tính chất chỉ đạo chung và 

thực hiện trong thời gian dài; việc trao đổi, xử lý thông tin còn hạn chế; một số 

văn bản giao nhiệm vụ đến chậm so với nhiệm vụ đã cập nhật trên hệ thống; thời 

gian thực hiện một số nhiệm vụ còn ngắn. 

4. Hoạt động xây dựng và ban hành Chương trình công tác của 

UBND thành phố 

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành và triển khai Chương 

trình công tác năm 201813 và được cụ thể hóa bằng Chương trình công tác quý, 

tháng và hàng tuần thực hiện chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Chương trình công tác có nhiều tiến bộ, bám sát các Nghị quyết, chương trình, 

kế hoạch của Chính phủ, của Thành ủy, HĐND thành phố và các đề xuất của cơ 

quan chuyên môn. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là các giải 

pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Nội dung công việc 

khá rõ nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể; đề cao được trách nhiệm của cá 

nhân được giao; định kỳ có kiểm điểm đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện.  

Từ đầu năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, UBND thành phố đã ban 

hành 34 chương trình công tác14 và đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả, đến 

nay theo đánh giá 100% nhiệm vụ công tác đề ra đã triển khai, trong đó có 79 

nhiệm vụ cụ thể đã hoàn thành, đạt 41,79% và 110 nhiệm vụ đang tiếp tục triển 

khai chiếm 58,21% tổng số nhiệm vụ đề ra. Ngoài chương trình công tác, trong 

chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố đã chỉ đạo giao tổng số 424 nhiệm vụ cho Thủ trưởng cơ quan, ban 

ngành thành phố, UBND quận, huyện và cơ quan liên quan, đã hoàn thành 354 

nhiệm vụ, đạt 83% trên tổng số nhiệm vụ đã giao (đúng hạn: 211, quá hạn: 143); 

70 nhiệm vụ chưa hoàn thành, chiếm 16,51% tổng số nhiệm vụ đã giao. 

Các nội dung chương trình công tác tiếp tục được đổi mới, rõ ràng công 

tác, rõ cơ quan thực hiện và tiến độ hoàn thành cụ thể, đặc biệt có sự quan tâm 

                                              
13 Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ; 
14 Trong đó: 02 chương trình công tác quý; 6 chương trình công tác tháng và 26 lịch công tác tuần; 
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theo dõi, rà soát và đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện từng tháng, từng quý đã 

góp nâng cao chất lượng công tác, cũng như hiệu lực hiệu quả quản lý hành 

chính trên địa bàn.  

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo chương trình công tác 

và các nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao cho Thủ 

trưởng cơ quan, một số nhiệm vụ còn thực hiện chậm so với tiến độ đề ra, cụ thể 

có 143 nhiệm vụ trễ hạn so với yêu cầu, chiếm tỷ lệ 40,39% tổng số nhiệm vụ 

giao đã hoàn thành, cá biệt có nhiệm vụ đã trễ hạn song chưa hoàn thành, đã ít 

nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành của thành phố trong 6 tháng đầu năm. 

5. Hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh và giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 01-

NQ/CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

UBND thành phố đã kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và xác định những nhiệm vụ trọng 

tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng theo 

nhiệm vụ được giao, nổi bật là: 

a) Kinh tế thành phố tiếp tục đạt mức tăng trưởng, góp phần ổn định kinh 

tế vĩ mô, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế trong vùng và của cả nước, nổi bật: 

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất trong 03 năm qua15; Chỉ số phát triển sản 

xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá cao; thương mại và dịch vụ tiếp tục phát 

triển đa dạng với nhiều loại hình. Công nghệ thông tin, viễn thông, du lịch, vận 

tải, hậu cần lô-gi-stíc, tài chính, ngân hàng... được chú trọng đầu tư và có bước 

phát triển khá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội; nông 

nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp đô thị… các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt yêu cầu so với kế hoạch. 

b) Bước đầu đạt được nhiều chuyển biến tích cực đến nền kinh tế trong 

việc thực hiện chương trình hành động của UBND thành phố về đẩy mạnh thực 

hiện ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. 

c) Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch Tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 

2016 - 2020 thành phố, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền 

kinh tế gắn với đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất 

lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế: Tập trung thực hiện hiệu quả tái cơ 

cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng; cơ cấu lại ngân 

sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. 

d) Vấn đề văn hóa - xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, đặc biệt quan 

tâm chăm lo bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân 

dân; phát triển hiệu quả văn hóa, xã hội; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, 

phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu từng bước được nâng cao, 

đáng mừng vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố kết quả 

xếp hạng 63 tỉnh, thành phố về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, 

                                              
15 6 tháng: Năm 2016 tăng 6,82%, năm 2017 tăng  6,13%, năm 2018 tăng 7,43% so cùng kỳ năm trước; 
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thủy sản năm 2017. Theo đó, thành phố Cần Thơ sau khi bị xếp cuối bảng hạng 

63 thuộc nhóm “còn hạn chế” năm 2016, đã tổ chức lại công tác quản lý an toàn 

thực phẩm, đã vươn lên đứng thứ 2, thuộc tốp 10 địa phương “triển khai tốt”.   

đ) Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống 

tham nhũng, lãng phí; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI) năm 2017 của thành phố Cần Thơ đạt 38,31 điểm, xếp hạng 9/63 tỉnh, 

thành phố. Đặc biệt, khẩn trương chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án đơn giải 

hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ 

tục hành chính phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND thành phố 

việc sắp xếp tổ chức bộ máy của một số Sở, cơ quan ban ngành thành phố, cụ 

thể: Kiện toàn, thành lập 23 các tổ chức liên ngành16; một số hoạt động khác như 

quyết định phê duyệt cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-

CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ cho 14 đơn vị17; Quyết định giải 

thể Ban Quản lý chợ huyện Thới Lai và Ban Quản lý chợ huyện Cờ Đỏ; phê 

duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố (Ban Quản lý dự án ODA)... 

quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức18.  

e) Thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình 

mới; công tác huấn luyện, diễn tập và nhập ngũ; thực hiện tốt công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

g) Công tác thông tin, tuyên tuyền được đẩy mạnh và triển khai hiệu quả 

các hoạt động đối ngoại, có tính chủ động trong hội nhập và tăng cường mời gọi 

thu hút đầu tư, đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài. 

                                              
16  Kiện toàn và thành lập: 

- Kiện toàn: Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49//2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính 

sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Ban Chỉ 
đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo và Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế thành phố Cần Thơ (gọi 

tắt là Ban Hội nhập kinh tế quốc tế; Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - Chống mù chữ - Phổ cập 

giáo dục thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 – 2020; Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thành phố, Hội đồng Giáo dục 
quốc phòng và an ninh thành phố, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền thành phố, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành 

phố, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất thành phố; kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Cần Thơ. 

 - Thành lập: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ năm 2017-2018 và Hội đồng xét tặng các danh 
hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể và “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” thành phố Cần 

Thơ,  Ban Tổ chức lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2018; Ban Chỉ đạo 138/TP trên cơ sở sáp nhập các Ban Chỉ đạo có liên quan, Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự, Ban Tổ chức Liên hoan “Văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Cần Thơ lần 
thứ XII năm 2018”, Tổ công tác hỗ trợ cho dự án “Tư vấn phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu” tại thành 

phố; Ban tổ chức Liên hoan Đàn, Hát Dân ca Nam bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I năm 2018, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Cần 

Thơ lần thứ 20, năm 2018; Ban Tổ chức Chương trình tổng thể Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Giao 
lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần 4 tại thành phố Cần Thơ, Ban Tổ chức hỗ trợ Hội trại tình nguyện viên, thanh niên Chữ 

thập đỏ toàn quốc lần thứ V do Trung ương Hội tổ chức tại thành phố Cần Thơ, Ban phối hợp tổ chức Sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công 

nghệ Quốc tế và Hội nghị các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 tại thành phố Cần Thơ.  
17 Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ; Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Da liễu, 

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu, Bệnh Tai Mũi Họng, Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm Chăm sóc sứ khỏe sinh sản, Trung tâm Bảo vệ 

sức khỏe lao động môi trường. Bệnh viện Tim mạch thuộc Sở Y tế, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin 
và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triễn lãm, Trường Chính trị thành phố). 
18 UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

27/12/2016 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Kết quả 06 tháng đầu 

năm đã cử 07 trường hợp công chức lãnh đạo quản lý cấp sở đi học (sau đại học: 03, QLNN: 04);  cử 564 CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng 
góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của CBCCVC trong thực thi công vụ (03 lớp bồi dưỡng theo chương trình Dự án  “Nâng 

cao năng lực quản trị nhân sự cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ”: 90 học viên; 02 lớp 

bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng: 101 học viên; 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 206 học viên; 02 lớp bồi dưỡng ngạch 
chuyên viên chính: 167 học viên). 
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6. Hoạt động phối hợp với cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan tư pháp 

a) Thực hiện đầy đủ các quy định về phối hợp công tác   giữa UBND thành 

phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố 

chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, vận động 

Nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện 

các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chỉ đạo phối hợp 

chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung, thực hiện chương trình các kỳ họp HĐND 

thành phố; các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố, đặc biệt là chuẩn 

bị chu đáo, an toàn phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tiến 

hành giám sát, tiếp xúc cử tri trên địa bàn theo đúng chương trình, kế hoạch. Thực 

hiện chỉ đạo nghiêm túc việc trả lời ý kiến của cử tri, cũng như đôn đốc Thủ trưởng 

cơ quan, địa phương thực hiện lời hứa tại kỳ họp HĐND thành phố.  

b) Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và phát huy 

vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với hoạt động 

của UBND thành phố, các cơ quan, ban ngành thành phố và đề ra giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố. Tăng cường kiểm 

tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm các trường 

hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

c) Phối hợp hiệu quả với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành 

phố Cần Thơ trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm 

Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyên truyền 

giáo dục pháp luật; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố; chỉ đạo các cơ quan liên quan 

không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi 

vi phạm pháp luật; đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không 

phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như 

vốn, tài nguyên, đất đai,... và đầu tư kinh doanh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Ngay từ đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, 

đoàn kết, quyết tâm cao của từng thành viên UBND thành phố; phối hợp đồng 

bộ, chặt chẽ giữa UBND thành phố với Thường trực HĐND thành phố, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban xây dựng 

Đảng thuộc Thành ủy và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; sự 

chủ động, kịp thời và quyết liệt, nắm chắc chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước để cập nhật, vận dụng và bổ sung vào chương trình công tác, kế hoạch 

hoạt động; quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển kinh 

tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người 

nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội,… qua đó, hoạt động của UBND thành phố 6 

tháng đầu năm có 10 ưu điểm nổi bật như sau: 

1. Ưu điểm 

a) Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc chấp hành pháp luật; Quy định, Quy 

chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của UBND thành phố, trong đó 

đặc biệt coi trọng: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đổi mới phương 
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thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đề cao 

chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND thành phố kết họp với trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố, các quyết định của UBND thành phố 

được ban hành đúng trình tự, thủ tục, tạo sự đồng thuận trong tập thể Ban cán sự 

đảng UBND thành phố; tập thể UBND thành phố; luôn bảo đảm sự tập trung, 

dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả; các quyết định, chính sách của lãnh đạo 

UBND thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội 

dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện. 

b) Tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, 

kế hoạch cụ thể hóa hành động của UBND thành phố, nổi bật như: Chương trình 

hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính 

phủ, Thành ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiều văn bản hành chính khác, trong 

đó có các nội dung liên quan đến khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công 

tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực được chỉ ra tại nghị quyết của Thành ủy 

và Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2017. 

c) Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố, 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố có nhiều điểm mới, cụ thể: 100% 

các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được thực hiện trên môi 

trường mạng, 100% chỉ đạo của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND thành phố 

chỉ đạo được cập nhật, theo dõi tiến độ và kịp thời đôn đốc chỉ đạo bằng văn 

bản, nhắn tin quan quan điện thoại của Thủ trưởng, Chánh Văn phòng cơ quan, 

ban ngành thành phố và quận, huyện; 100% kiến nghị của doanh nghiệp gửi đến 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và được Văn phòng Chính phủ giao lại cho 

thành phố Cần Thơ được xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật, ứng dụng chữ 

ký số được thực hiện ngày càng phổ biến trong chỉ đạo, góp phần giảm giấy tờ, 

chỉ phí thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4 (nổi bật là tăng cường thanh toán qua ngân hàng đối với các 

dịch vụ công như: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương 

trình an sinh xã hội…), tiếp tục thực hiện giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở, 

thực địa công trình, dự án, việc tiếp nhận phản ảnh của Nhân dân, nhà đầu tư, 

doanh nghiệp qua nhiều kênh đa dạng và cơ bản được giải đáp thỏa đáng; định 

kỳ có sự thông tin về tình hình kinh tế - xã hội với các địa phương liên kết, hợp 

tác với thành phố; chủ động hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

Trung ương và cơ quan tư pháp trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành 

phố, các Đoàn thể thành phố trong đổi mới, sáng tạo, cải tiến nội dung, cách 

thức tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong 

thực hiện nhiệm vụ năm 2018… qua đó, góp phần phát huy tính năng động, sáng 

tạo và quyết tâm chính trị trong đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành 

gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn. 

d) Tập trung nghiên cứu giải quyết vấn đề về cơ chế, chính sách để khai 

thác, phát huy tất cả các nguồn lực, kể cả nguồn lực của thành phố, của vùng và 

từ Trung ương: Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích 

khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; tổ chức và duy trì 
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thường xuyên các Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo thành phố và Doanh nghiệp, 

nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết 

thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp và các dư luận do báo chí 

nêu… quyết tâm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thông thoáng, 

năng động, minh bạch và thân thiện. Các hoạt động xúc tiến, đầu tư, thươmg 

mại, du lịch được tăng cường.   

đ) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để tạo nguồn thu ngân sách 

ổn định, vững chắc. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chi ngân 

sách các cấp. Huy động các nguồn vốn xã hội tham gia vào đầu tư kiến thiết, 

phát triển thành phố không ngừng nâng lên về quy mô và tính đa dạng trên các 

ngành nghề lĩnh vực. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo kịp thời, 

thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, cũng như giải ngân 

các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.  

e) Phong cách, lề lối làm việc được đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, 

tăng cường đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nhiều Thủ trưởng cơ quan phát huy vai 

trò trách nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất UBND thành phố cho chủ trương 

đối với hoạt động cơ quan, địa phương mình, cũng như đề xuất chỉ đạo điều 

hành trong thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục tập 

trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ máy các sở, ban, ngành theo 

hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt 

động theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) và Chủ đề năm 2018 của thành phố “Kiện toàn tổ chức bộ máy 

hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển 

kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.  

g) Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, cả đường bộ, đường thủy, đường 

không được quan tâm chỉ đạo đầu tư phát triển mạnh hơn và đồng bộ hơn đáp 

ứng yêu cầu phát triển của thành phố và liên kết vùng; tập trung huy động mọi 

nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, quan tâm công tác kế hoạch, quy hoạch và 

thành phố đã ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn; đồng 

thời, chủ động xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh liên quan đến các công trình 

xây dựng cơ bản của Trung ương trên địa bàn thành phố. 

h) Hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, con 

người được chăm lo phát triển toàn diện; đổi mới căn bản, xây dựng và phát 

triển môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh; nâng cao hơn nữa chất lượng 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Thành phố đã huy động nhiều nguồn 

lực cho đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học 

theo hướng chuẩn hóa; hệ thống giáo dục của thành phố tương đối hoàn chỉnh ở 

các cấp học, bậc học, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của Nhân dân trên địa bàn 

thành phố. Tăng cường quản lý, lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, 

bước đầu đạt kết quả tích cực và được người dân ủng hộ.  

i) UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình 

thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong 
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bộ máy hành chính Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc (giờ giấc 

làm việc, hội họp, công tác phối hợp…); thường xuyên giáo dục cán bộ, công 

chức về ý thức phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát cán bộ, công chức thực thi chế độ công vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, 

nhất trí nỗ lực cao để lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ, quan 

tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của doanh nghiệp và dư luận xã hội.  

k) Thực hiện nhất qua quan điểm chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 

kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định 

chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống: Công tác bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng - chống cháy, nổ, công tác quản lý, tổ 

chức lễ hội, sắp xếp hàng quán, dịch vụ trông giữ xe, bảo đảm an ninh trật tự, xử 

lý nghiêm tình trạng ép giá, bắt chẹt, chèo kéo khách du lịch, cờ bạc, trộm cắp. 

Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng, 

các ngày lễ, tết. Giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, các vụ 

đình công, lãn công của một số doanh nghiệp. Bảo đảm an ninh tôn giáo. Thực 

hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ kích động gây rối, 

tuần hành trái pháp luật. 

2. Hạn chế, tồn tại 

Trong 6 tháng đầu năm của UBND thành phố công tác chỉ đạo, điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, bên cạnh kết quả đạt được, 

còn một số hạn chế, tồn tại như đã nêu tại Báo cáo về kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018, cùng các báo cáo chuyên đề khác của 

UBND thành phố đã báo cáo HĐND thành phố. Báo cáo này, chỉ nêu 06 tồn tại, 

hạn chế trong chỉ đạo, điều hành như sau: 

a) UBND thành phố với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân thành phố, HĐND thành phố và cơ 

quan hành chính nhà nước cấp trên, trong hoạt động thực hiện chủ trương, giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách 

khác trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2018 đôi lúc còn thiếu kiểm tra, đôn 

đốc, chưa kiên quyết phê bình, nhắc nhở các sở, ban, ngành; phòng, ban trực 

thuộc trong việc thực hiện, chức năng nhiệm vụ được giao; năng lực dự báo 

chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn; chưa đánh giá đúng mức tiềm năng, cơ hội để 

khai thác, phát huy các lợi thế; các giải pháp còn thiếu tính đột phá, chưa gắn kết 

trong việc khai thác và khả năng huy động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các 

nguồn lực, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện… nên kết quả thực hiện hoạt 

động quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực tính hiệu quả chưa rõ nét, còn chưa đạt 

yêu cầu theo tiến độ kế hoạch năm 2018. 

b) Hoạt động quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực vẫn chưa có tính đột phá 

như: Chưa khai thác, phát huy đúng mức thế mạnh, hiệu quả của liên kết kinh tế; 

phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố và vai trò động 

lực, có sức lan tỏa trong vùng; sản xuất công nghiệp chưa thu hút được dự án 

đầu tư quy mô lớn, công nghệ hiện đại, công nghiệp phụ trợ yếu, nhỏ lẻ và manh 

mún; tính liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ với các tỉnh 

lân cận còn yếu, chưa phát huy đúng mức vai trò của một trung tâm thương mại 
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- dịch vụ cấp vùng. Hoạt động lô-gi-stíc còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm 

năng và thế mạnh, với vị trí địa kinh tế và trung tâm dịch vụ của vùng. Lĩnh vực 

nông nghiệp công nghệ cao chưa phát triển mạnh; hệ thống hạ tầng giao thông 

tuy có phát triển nhưng chưa phát huy đúng mức công năng là đầu mối giao 

thông vận tải của vùng. 

c) Một số Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND 

quận, huyện chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc quản lý, điều hành và chấp hành thực hiện Quy chế làm việc của 

UBND thành phố, chưa chủ động phối hợp để xử lý công việc, chưa thường 

xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật để tham mưu đạt chất lượng, 

hiệu quả; sự quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa 

phương còn nhiều hạn chế, chưa thật sự hiệu quả, còn hình thức, đôi lúc kiểm 

soát chưa sát. Tính chủ động của các ngành, các cấp, một số cơ quan chưa cao, 

còn trông chờ vào sự chỉ đạo của trên. Việc nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết, 

Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên và tình hình thực tiễn, nhiệm  vụ của đơn vị chưa 

sát; phong cách lề lối tác phong làm việc chậm đổi mới; việc nắm thông tin và 

xử lý công việc chưa nhạy bén, còn trông chờ ỷ lại cấp trên, ảnh hưởng đến việc 

chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố. 

d) Cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND còn thiếu sự 

ổn định, còn xảy ra tình trạng điều chỉnh, chia tách, sáp nhập đã làm ảnh hưởng 

đến hoạt động và công tác tham mưu cho UBND thành phố. Một bộ phận cán 

bộ, công chức, viên chức có tinh thần thái độ làm việc chưa đúng theo quy chế 

công vụ, trách nhiệm chưa cao, chưa hết lòng, hết sức vì công việc, còn thờ ơ, 

vô cảm trước bức xúc của người dân và doanh nghiệp, tham mưu, đề xuất xử lý 

chậm. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của người sử 

dụng lao động, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh 

nghiệp sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại. Cải cách hành chính tuy được quan 

tâm nhưng có mặt vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. 

đ) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo một số cơ quan, địa phương còn 

hạn chế, chủ yếu là: Thời gian gửi báo cáo định kỳ còn chậm, chưa theo đúng 

thời gian quy định, nội dung báo cáo chất lượng chưa cao. Nguyên nhân là do 

báo cáo của các cơ quan chuyên môn, quận, huyện gửi không đúng thời hạn theo 

quy định của thành phố, báo cáo chủ yếu là lời văn và số liệu, thiếu các bảng, 

biểu các chỉ tiêu, hạng mục chủ yếu nên khó khăn trong đối chiếu, tổng hợp số 

liệu. Sau khi cơ quan chuyên môn dự thảo các báo cáo gửi UBND thành phố, 

đối với các báo cáo định kỳ về kinh tế xã hội thường phải thông qua phiên họp 

của UBND thành phố, do đó thời gian báo cáo về Chính phủ thường trễ so với 

quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong gửi báo cáo chưa phổ biến 

và còn nhiều bất cập. 

e) Mô hình tổ chức một số cơ quan, đơn vị chưa phù hợp với thực tiễn, 

gây khó khăn trong công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ như: Phòng Y tế 

thuộc UBND cấp huyện; Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế; Trạm Y tế 

xã thuộc Trung tâm Y tế huyện; các Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y, các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục 
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Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, trong khi đó Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND cấp huyện, ảnh hưởng 

đến công tác chỉ đạo, điều hành của cấp huyện. 

g) Một số nội dung trong các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên 

ngành về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp chưa thống nhất và chưa phù hợp với 

tình hình thực tế địa phương. Hiện tại việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chỉ 

thực hiện theo quy định của Trung ương nhưng Trung ương chưa thực hiện phân 

cấp cho địa phương nên đôi lúc còn bị động trong quá trình thực hiện. 

3. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại  

a) Tính chủ động và công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa 

phương chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, còn trông chờ vào sự chỉ đạo cấp trên; 

thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn chậm, chưa đầy đủ. 

b) Tinh thần trách nhiệm một số Thủ trưởng cơ quan, địa phương trong 

việc quản lý, điều hành và chấp hành thực hiện Quy chế làm việc của UBND 

thành phố chưa cao. 

c) Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần thái độ làm 

việc chưa đúng theo quy chế công vụ, trách nhiệm chưa cao, chưa hết lòng, hết 

sức vì công việc; phong cách lề lối tác phong làm việc chậm đổi mới; việc nắm 

thông tin và xử lý công việc chưa nhạy bén. 

4. Một số bài học kinh nghiệm 

a) Đoàn kết, thống nhất trong Ban Cán sự Đảng UBND và các Ủy viên 

UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ; dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, quan tâm giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của Nhân dân.  

b) Phải đảm bảo tốt sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nắm chặt và thực 

hiện tốt quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND các cấp, làm 

việc có kế hoạch, tuân thủ quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng, 

kiểm tra và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ, 

kế hoạch công tác phải phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện cụ thể của 

địa phương; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.  

c) Thực hiện tốt nguyên tắt tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và 

phê bình; tuân thủ sự lãnh đạo của cấp trên, phát huy tính năng động, sáng tạo 

của các cơ quan, đơn vị. 

d) Thực hiện hiệu quả công tác    phối hợp giữa UBND thành phố với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố trong triển 

khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của UBND thành phố.  

IV. NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

Căn cứ kết quả hoạt động, nhiệm vụ kế hoạch, chương trình công tác và 

chủ đề năm 2018, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, cơ quan, ban 

ngành thành phố, UBND quận, huyện và cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao; 

quyết tâm hành động bám sát mục tiêu, chủ động, sáng tạo, thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018, 
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như đã nêu Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

UBND thành phố trình HĐND thành phố kỳ họp thứ 9. Ngoài ra, tập trung thực 

hiện hiệu quả các hoạt động trong tậm sau: 

1. Tăng cường hoạt động chỉ đạo thực hiện các giải pháp hoàn thành các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, 

Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND 

thành phố giao; đồng hành với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ 

cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đẩy mạnh thực hiện hoàn 

thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018  của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, với tập trung chỉ đạo: Tiếp tục ổn định 

kinh tế vĩ mô, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cải thiện môi trường đầu tư, 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh thực hiện ba đột 

phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét và 

thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 

cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh 

tế; quan tâm chăm lo bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời 

sống Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, 

chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu…đặc biệt, khẩn trương thể chế 

hóa các nghị quyết được thông qua tại kỳ hợp thứ 9 của HĐND thành phố, trọng 

tâm là các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm theo Nghị 

quyết HĐND thành phố tại kỳ họp lần thứ 9, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế (GRDP) 8,00% và 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo dự toán 

được giao năm 2018. 

2. Xây dựng, triển khai hoạt động, công tác cụ thể hóa các chương trình, 

kế hoạch của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy 

(khóa XII), các nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương liên quan đến 

nội dung Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

Hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao cho thành phố Cần Thơ năm 2018. 

3. Tiến hành sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 

- 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 440, 2722/QĐ-UBND năm 2016 của 

UBND thành phố); đồng thời, đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời 

gian tới, phục vụ công tác sơ kết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 

Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

4. Tích cực, chủ động phối hợp với Bộ, ngành Trung ương hoàn thành 

thể chế hóa Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân 

sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ, sau khi được Quốc hội 

thông qua dự kiến vào kỳ họp cuối năm 2018. 
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5. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND thành phố, trọng 

tâm công tác là kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều 

hành bằng những công tác cụ thể, có tính đột phá và mang lại hiệu quả thực 

chất. Chú trọng việc tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, chuyển động toàn hệ 

thống để các chương trình, kế hoạch đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; gắn 

việc chỉ đạo, triển khai với đôn đốc, kiểm tra; đề cao trách nhiệm người đứng 

đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tiết kiệm triệt để 

chi thường xuyên tăng chi đầu tư phát triển.  

6. Tăng cường các hoạt động tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh 

tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, trọng tâm là hỗ trợ 

doanh nghiệp, mời gọi thu hút đầu tư, Lãnh đạo thành phố quan tâm đúng mức, 

định kỳ hàng tháng UBND thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh 

nghiệp, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ vướng mắc khó khăn và 

kiến nghị cho doanh nghiệp… góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-

2018/NQ-CP năm 2018 của Chính phủ; gắn với việc nâng cao Chỉ số PCI thành 

phố; khẩn trương hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch. 

7. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Sở, ban, 

ngành thành phố, theo tinh Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực 

hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục tình trạng chồng, chéo, thiếu 

chặt chẽ, đồng bộ khi thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng lộ trình giảm 

biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ 

Chính trị, đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp so với 

biên chế được giao năm 2015. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về 

tài chính giai đoạn 2017-2020 theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Từng bước 

tinh gọn bộ máy, kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung 

gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả; việc sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy không tăng thêm đầu mối và biên chế; đẩy mạnh việc 

ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước. 

8. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết vùng và 

kinh tế đối ngoại, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư thu hút mạnh đầu tư, đặc 

biệt chú trọng những dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa; giữ vững và bảo vệ an 

toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, tết. 

Giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, các vụ đình công, lãn 

công của một số doanh nghiệp. Bảo đảm an ninh dân tộc - tôn giáo. Tiếp tục 

thực hiện tốt công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng mục tiêu, 

ý nghĩa và hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, chú 

trọng an toàn giao thông, phòng - chống cháy nỗ, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.  

9. Chủ động phối hợp với Bộ, ngành và các cơ quan Trung ương trong 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hợp tác đối 

ngoại và điều hành ngân sách. Phát huy kết quả quy chế dân chủ ở cơ sở và đề 

cao vai trò giám sát của Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 



 17 

và các đoàn thể đối với hoạt động của cơ quan, cán bộ và công chức nhà nước 

trong thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân và doanh nghiệp. 

10. Hoàn thành xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách, chương trình công tác năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương, kết hợp với thể chế hóa 

Nghị quyết của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2019, Nghị quyết phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề được thông qua tại kỳ họp cuối 

năm 2018 của HĐND thành phố.  

Trên đây là Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018 của UBND thành phố, kính trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 9 

năm 2018 theo kế hoạch./. 
 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- VP Chính phủ (HN, TP.HCM); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
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- HĐND thành phố 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND thành phố; 

- VP.UBND thành phố (2,3); 
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