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I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) THÀNH PHỐ 

Trong tuần, lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì 03 cuộc họp; 05 buổi đi 

kiểm tra, thăm và làm việc thực tế; 01 buổi giải quyết khiếu nại của công dân; 

tiếp và làm việc với 01 đoàn quốc tế; với một số hoạt động trọng tâm như sau: 

- Tham dự: Hội nghị tổng kết công tác Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên 

năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Hội nghị 

tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ; Hội thảo “Kết nối kinh doanh xử lý môi 

trường vùng đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hiroshima - Nhật Bản”; Lễ tổng 

kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017; Tọa đàm đối thoại giữa 

Chính quyền và Doanh nghiệp với Chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp”. 

- Chủ trì họp về công tác xây dựng đơn giá - định mức, công bố giá áp 

dụng cho Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng 

của đô thị (dự án 3); họp kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án khu đô thị - tái định 

cư Cửu Long và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết vướng mắc 

về đất đai Dự án sân Golf. 

- Tổ chức đi kiểm tra công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế, 

công tác chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ, công tác dạy nghề, giải 

quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở, công tác xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn 

huyện Phong Điền, quận Cái Răng và quận Ô Môn; kiểm tra tình hình sản xuất 

nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ; thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Cơ khí 

điện máy Cần Thơ – CAMEMCO. 

- Tiếp và làm việc với Đại sứ Mô-Dăm-Bích. 

- Trong tuần, UBND thành phố đã tiếp nhận 364 văn bản, gồm: 93 văn 

bản Trung ương và 271 văn bản địa phương; phát hành 312 văn bản, gồm 58 

quyết định, 80 công văn và 174 văn bản khác. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH 

1. Nông nghiệp: 

Đến ngày 12/9/2017, Lúa Thu Đông 2017 với diện tích lúa giai đoạn đẻ 

nhánh 597 ha, đòng 2.669 ha, trổ và trổ đều 1.816 ha, chắc xanh 3.496 ha, chín 

21.882 ha và đã thu hoạch được 43.157 ha. Tổng diện tích gieo trồng rau, màu, 

đậu các loại và cây công nghiệp ngắn ngày là 14.750 ha thấp hơn 3.940 ha so 

với cùng kỳ và đã thu hoạch được 12.012 ha. Tổng diện tích nhiễm dịch hại trên 
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lúa là 849 ha, tăng 305 ha so với tuần qua, chủ yếu tăng diện tích rầy nâu, bệnh 

cháy bìa lá và giảm hơn 267 ha so cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, trong tuần còn 

có sự gây hại của các đối tượng khác như bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép 

hạt, …với mức độ gây hại dưới mức thống kê, phân bố tại các huyện Phong Điền 

và Vĩnh Thạnh. 

2. Thương mại:   

a) Giá cả một số mặt hàng thiết yếu (ngày 12/9/2017):   

- Hàng lương thực: Giá một số loại gạo thường bán lẻ tại chợ ổn định, cụ 

thể: mặt hàng gạo Đài Loan giá 16.000 đ/kg; gạo 504 giá 11.000 đ/kg; gạo một 

bụi Vĩnh Thuận giá bán 13.000 đ/kg; gạo một bụi Cà Mau giá bán 11.000 đ/kg; 

gạo thường Hàn Châu giá 12.000 đ/kg; gạo Tài Nguyên Chợ Đào giá 17.000 

đ/kg; gạo thơm Long An giá 14.500 đ/kg. 

- Hàng thực phẩm: Giá heo hơi ổn định, với giá bán dao động từ 32.000 - 

33.000 đ/kg. Một số mặt hàng thịt heo thành phẩm giá ổn định, cụ thể như sau: 

thịt nạc đùi giá 70.000 đ/kg; thịt đùi 60.000 đ/kg; thịt ba rọi giá 70.000 đ/kg; vịt 

xiêm giá 95.000 đ/kg; gà ta giá 125.000 đ/kg; thịt đùi bò 280.000 đ/kg; trứng gà 

giá bán 16.000 đ/vĩ (06 trứng); trứng vịt giá bán 13.500 đ/vĩ (06 trứng). 

- Cá các loại: Cá tra nguyên liệu giá tăng nhẹ, với giá bán dao động từ 

26.000 - 26.500 đ/kg (tăng 1.000 đ/kg). Một số loại cá khác có giá bán ổn định, 

cụ thể: cá lóc đồng giá bán 150.000 đ/kg; cá basa giá bán 45.000 đ/kg; cá rô 

đồng giá 70.000 đ/kg. 

- Mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng: Giá một số mặt hàng khí dầu mỏ hóa 

lỏng ổn định, cụ thể: VT gas giá 310.000 đ/chai 12kg; Total gas giá giá 310.000 

đ/chai 12kg; SP gas giá giá 310.000 đ/chai 12kg. 

- Xăng, dầu: Giá xăng, giá dầu tăng, cụ thể: Xăng A95-IV giá 18.680 đ/lít 

(tăng 300 đ/lít); xăng A92-II giá 17.790 đ/lít (tăng 310 đ/lít); xăng E5 Ron 92-II 

giá 17.530 đ/lít (tăng 280 đ/lít); dầu Diezel (0.05%S) giá 13.950 đ/lít (tăng 160 

đ/lít); dầu hỏa giá 12.540 đ/lít (tăng 150 đ/lít). 

- Vàng, ngoại tệ: Vàng (nhẫn) SJCCT (99,99%) giá bán ra 3.638.000 đ/chỉ 

(giảm 17.000 đ/chỉ); đô la Mỹ giá bán 22.760 đ/USD. 

b) Tình hình tồn kho hàng hóa của doanh nghiệp xuất khẩu đến ngày 

14/9/2017: Gạo khoảng 197.200 tấn; thủy sản hàng bán thành phẩm ước 4.200 

tấn, với giá trị tương đương gần 11,8 triệu USD; sắt thép xây dựng khoảng 4.150 

tấn; lượng xi măng duy trì trong mức quy định khoảng 15.000 tấn, tùy theo nhu 

cầu thị trường, các doanh nghiệp điều tiết sản xuất nên lượng tồn kho không lớn. 

c) Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 32 vụ, phát hiện 24 vụ vi 

phạm và đã xử lý 21 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân sách nhà nước hơn 102 

triệu đồng. 

3. Thu, chi ngân sách và giải ngân vốn xây dựng cơ bản:  
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a) Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 10/9/2017 thực hiện 7.140,9 

tỷ đồng, đạt 55,66% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Tổng thu ngân 

sách nhà nước theo chỉ tiêu giao thực hiện 6.999,7 tỷ đồng, đạt 62,47% dự toán 

Trung ương giao và dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Tổng chi ngân 

sách là 6.351,2 tỷ đồng, đạt 63,16% dự toán Trung ương giao và đạt 56,9% dự 

toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. 

b) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 

2017 đến ngày 14/9/2017: tổng số 3.100,3 tỷ đồng, đạt 58,9% so với kế hoạch. 

Trong đó, do địa phương quản lý đã thực hiện 2.749,9 tỷ đồng, đạt 57,7% so với 

kế hoạch. 

4. Văn hóa - Xã hội:    

a) Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các lớp bồi dưỡng về “Phương pháp dạy 

học tích cực trong giáo dục mầm non”, “Ứng dụng phương pháp dạy học tích 

cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức trẻ”, “Phương pháp giáo dục giá trị sống 

cho học sinh tiểu học”; Tổ chức kiểm tra, công nhận Trường Tiểu học Thạnh 

Lợi 1, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Tổ chức kiểm tra, rà 

soát các điều kiện tại các đơn vị tham gia thực hiện mô hình trường học mới 

2017 - 2018 và nắm tình hình các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sau khai 

giảng năm học 2017 - 2018.  

b) Y tế: Trong tuần, không xảy ra ngộ độc nguy hiểm trên địa bàn thành 

phố. So với tuần trước: xảy ra 29 ca bệnh sốt xuất huyết (giảm 11 ca), 24 ca 

bệnh tay chân miệng (tăng 02 ca), 01 ca bệnh thủy đậu (tăng 01 ca); không xảy 

ra bệnh sởi. 

c) Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức khảo sát hoạt động Đờn ca tài 

tử, tại các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, phường, thị trấn và tiến độ chuẩn 

bị “Ngày hội du lịch sinh thái huyện Phong Điền”; Tổ chức chương trình nghệ 

thuật định kỳ tại Bến Ninh Kiều, Chợ nổi Cái Răng, Chương trình Tình khúc 

Bolero lần 122; Tham dự giải Vô địch Cờ vua Malaysia mở rộng lần thứ 14, tại 

Malaysia, đạt 01 HCV. 

5. Công tác tiếp công dân:  

Tổ chức tiếp 13 lượt công dân, tăng 07 lượt so với tuần trước (13/06 lượt), 

không có đoàn khiếu nại đông người. Nội dung: công dân liên hệ để biết tiến độ 

giải quyết đơn thư đã gửi cho Chủ tịch và các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố 01 lượt; tranh chấp đất đai và giải tỏa bồi thường 05 lượt; về lĩnh vực 

khác 07 lượt. 

6. Quốc phòng, an ninh:  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ được đảm bảo ổn định. Trong tuần không xảy ra tai nạn giao thông 

đường thủy, đường bộ (giảm 05 vụ so với tuần trước), cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. 

Xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 07 vụ (tương đương so với tuần trước), đã điều 

tra 06 vụ, bắt 06 đối tượng.  
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III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG TUẦN TỚI CỦA 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

1. Tổ chức họp báo định kỳ quý III năm 2017. 

2. Tham dự: Lễ hội Ngày du lịch thế giới tại huyện Phong Điền; Lễ công 

bố Chiến lược hợp tác quốc gia (CPF) của nhóm Ngân hàng Thế giới; Khai mạc 

giải việt dã Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ VIII năm 2017. 

3. Tổ chức đi kiểm tra, làm việc với Huyện ủy Cờ Đỏ về giám sát xây 

dựng nông thôn mới; làm việc với Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long về hợp 

đồng sản xuất lúa giống. 

4. Tiếp và làm việc với: Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện 

Luật lý lịch tư pháp; Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình kinh tế - xã hội và 

chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017; Tập đoàn 

Phú Mỹ Hưng, Khu công nghiệp Tân Thuận và Công ty cổ phần Mekong Sài 

Gòn đến đầu tư Khu công nghiệp theo mô hình hiện đại. 

5. Chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch tốt vụ Thu Đông; phòng, chống thiên 

tai, sạt lở, dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng; tăng cường công tác đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

6. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống 

cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./. 

 
Nơi nhận:  
- VP.Chính phủ (HN, TP.HCM);   

- BCĐ Tây Nam Bộ;                                                                        

- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- TT.HĐND thành phố; 

- TV.UBND thành phố; 

- VP.BTL Quân khu IX; 

- VP.Thành ủy; 

- VP.HĐND thành phố; 

- VP.UBND thành phố (2,3); 

- Cổng TTĐT VP. UBND TP; 

- Lưu: VT,TS. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
       

 
        

 

Hồ Văn Gia 
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