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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06  

tháng 02 năm 2017 của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2017 

 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 
 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

 1. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-2017/NQ-

CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2017, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP), Ủy 

ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến 

toàn thể cán bộ, đảng viên, 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 nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và 

thân thiện; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của UBND 

thành phố Cần Thơ, của Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện. 

2. Cụ thể hóa nhiệm vụ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, UBND thành phố 

đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27 

tháng 02 năm 2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của 

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

phố (gọi tắt là Chương trình số 02/CTr-UBND), phân công các sở, ngành, cơ 

quan có liên quan và UBND quận, huyện 21 nhiệm vụ chủ yếu và 61 công việc 

cụ thể; trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ và theo 

dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện; trọng tâm là tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của Chính phủ. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017 

và những năm tiếp theo, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, 

minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển 

sản xuất kinh doanh và trở thành động lực của nền kinh tế; trong đó đặt trọng 

tâm vào các nội dung cải thiện cả về điểm số và thứ hạng môi trường kinh 

doanh, năng lực cạnh tranh, khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần 

kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho 

người lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu thành phố Cần Thơ 

được đánh giá là "Nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt". Đặc biệt 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. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 Với sự quyết tâm chỉ đạo của thành phố trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của Chính 

phủ trên địa bàn, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: 

1. Từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, 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. 

2. Phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

tại Cần Thơ tổ chức thành công 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; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của 

Chính phủ và triển khai kế hoạch khởi sự doanh nghiệp đến năm 2020; thành lập 

mạng lưới khởi nghiệp vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ. 

3. 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, gồm 08 chuỗi hoạt 

động về truyền thông khởi nghiệp và xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp, với mục tiêu cụ thể là hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, 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. 

Ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 về việc ban 

hành một số giải pháp chủ yếu thực hiện 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; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong nhận thức của cán bộ công 

chức tại các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện tạo được sức lan toả 

trong người dân và cộng đồng doanh nghiệp hướng đến thành phố trở thành thủ 

phủ khởi nghiệp của vùng ĐBSCL theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tập huấn doanh nghiệp về 

đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử quốc gia, tập huấn về nghiệp vụ đấu thầu, 

đấu thầu nâng cao, lớp bồi dưỡng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động đấu thầu trong lĩnh vực xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn và tư vấn 

cho các cán bộ là lãnh đạo của doanh nghiệp và một số cơ quan có liên quan trên 

địa bàn thành phố nhằm nâng cao kiến thức, phổ biến các quy định có liên quan 

về nghiệp vụ đấu thầu giúp các doanh nghiệp có những hành vi đúng đắn, phù 

hợp với pháp luật.   

5. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Thư ký 

APEC khai mạc triễn lãm APEC về sản phẩm lương thực, áp dụng công nghệ 

mới trong nông nghiệp nằm trong khuôn khổ của Tuần lễ An ninh lương thực 

APEC 2017 tại Cần Thơ thu hút hơn 700 đại biểu tham dự đưa các giải pháp 

tổng thể giữa chiến lược phát triển nông nghiệp song hành với bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh thông qua 03 văn kiện mang ý nghĩa 
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quan trọng: “Kế hoạch hành động thực hiện chương trình khung nhiều năm của 

APEC về ANLT và biến đổi khí hậu (MYAP), “Kế hoạch hành động (AP) thực 

hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn đô thị bền vững để tăng 

cường ANLT và tăng cường chất lượng”, “Tuyên bố Cần Thơ về Tăng cường 

ANLT và nông nghiêp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”. 

6. Phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức thành 

công Diễn đàn Thương mại điện tử Cần Thơ năm 2017 cho các doanh nghiệp 

thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố nhằm nắm bắt xu thế phát triển của 

thế giới và trong nước. 

7. Tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thường niên 2017 thành phố Cần 

Thơ với sự tham gia của các nhà khoa học, Viện Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ 

đạo Tây Nam bộ, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố. Diễn đàn đề xuất nhiều giải 

pháp then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

thành phố đến năm 2020. 

8. Tổ chức thành công 02 buổi toạ đàm giữa Chính quyền và Doanh 

nghiệp năm 2017 với các Chủ đề “Đồng hành cùng Doanh nghiệp” và “Hỗ trợ 

Doanh nghiệp khởi nghiệp” với sự tham gia của trên 140 doanh nghiệp ở mọi 

lĩnh vực, ngành nghề, các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đều được 

giải quyết thoả đáng tại buổi tọa đàm. Tham gia Hội nghị gặp gỡ giữa Thủ tướng 

Chính phủ và Doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng Doanh 

nghiệp” với sự tham gia của trên 30 doanh nghiệp thuộc các ngành thủy sản, 

công nghiệp, logictis,… và nhiều hội chợ triễn lãm trong và ngoài nước1. 

9. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan được đẩy mạnh, 

nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đồng bộ, thống nhất, ứng 

dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử thông 

qua hệ thống VNACCS/VCIS giúp rút ngắn thời gian thông quan cho hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu từ việc kê khai hải quan điện tử qua hệ thống; mở rộng 

thanh toán điện tử với các ngân hàng thương mại; tra cứu giấy phép, kết quả 

kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, duy trì ổn định hệ 

thống mạng và hệ thống máy chủ hoạt động liên tục 24h mỗi ngày, 07 ngày mỗi 

tuần. Công khai thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên mạng internet; niêm 

yết công khai tại trụ sở cục và chi cục; triển khai chính thức dịch vụ công trực 

tuyến mức 4 theo lộ trình của Tổng cục Hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp; 

thực hiện thủ tục cho phương tiện vận tải qua hệ thống Emaniest rút ngắn thời 

gian cho các đại lý, hãng tàu; khảo sát tình hình thông quan, quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, báo cáo những khó khăn vướng 

mắc, bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số mặt hàng kiểm tra 

chuyên ngành không phù hợp. 

10. Rà soát danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp 

mũi nhọn của thành phố; danh mục các dự án đầu tư kêu gọi vào các cụm công 

nghiệp trên địa bàn các quận, huyện. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đổi mới công 

nghệ; xem xét hỗ trợ 12 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 

                                                 
1 Tổ chức: Festival Nông nghiệp ĐBSCL năm 2017, Hội chợ hàng Thái Lan, Hội chợ Hàng Việt 2017; 
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nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ. Ban hành Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 

về xây dựng chương trình Khuyến công thành phố Cần Thơ đến năm 2020. Tổ 

chức xét chọn 05 doanh nghiệp tham gia vào Vườn ươm2; cấp giấy Chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 182 đơn vị sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 

2017 của UBND thành phố về bình ổn giá3. Trong 9 tháng đã tiếp nhận 7.392 hồ 

sơ trong ngành Công Thương4, 100% hồ sơ được xử lý trước và đúng hẹn.  

11. Chương trình Đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đã hỗ trợ 13 dự án trong năm 2017. Thẩm định công nghệ 07 dự án thuộc 

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 và thực hiện tốt dự án. Tiến hành xét duyệt 

cho 45 doanh nghiệp tham gia Dự án Năng suất Chất lượng, thực hiện giải ngân 

với tổng kinh phí là 270 triệu đồng cho 10 doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ. 

Thành phố có 284 đơn đăng ký bảo hộ và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp mới 169 

văn bản, đạt 112% so với kế hoạch 2017; kiểm định định kỳ cột đo xăng dầu cho 

132 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với 585 cột đo. 

12. Hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất 

nông nghiệp được đẩy mạnh, 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 huấn. Bên cạnh, 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 người nuôi thủy sản áp 

dụng các quy phạm thực hành nuôi tốt, quy trình nuôi tiên tiến…  

13. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ thực hiện các giải 

pháp về vốn tín dụng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy tăng 

trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung 

tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tổ chức Hội nghị triển khai giải 

pháp thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 của thành phố Cần Thơ. 

14. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp luôn được thành phố quan tâm đúng 

mức, đặc biệt 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 của doanh nghiệp, 

tháo gỡ những vướng mắc khó khăn và kiến nghị cho doanh nghiệp phát triển 

sản xuất kinh doanh; đường dây nóng của UBND thành phố từng bước hoạt động 

hiệu quả, Tổ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố được kiện toàn, tập trung giải 

quyết khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp về tiếp cận vốn 

                                                 
2 Công ty TNHH Nhật Việt (sản phẩm bột cá), công ty TNHH Hoàng Thắng (sản phẩm máy gieo hạt) và công ty Phạm Nghĩa 

T&N (sản phẩm chả cá thát lát nhân trứng muối), Công ty cổ phần sữa gạo Calevy (sản phẩm sữa gạo) và Công ty TNHH 

Nuôi Yến Huyết Việt Nam (sản phấm bột yến sâm thảo dược); 
3 Có 09 doanh nghiệp tham gia với 34 điểm bán hàng, với tổng vốn đăng ký là 401,56 tỷ đồng, doanh thu bán hàng của các 

doanh nghiệp tính đến cuối tháng 7 năm 2017 là 36,8  tỷ đồng; 
4 Cụ thể: lĩnh vực Dầu khí: 150 hồ sơ, lĩnh vực Điện: 05 hồ sơ, lĩnh vực Hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp: 09 hồ sơ, lĩnh 

vực Lưu thông  hàng hóa và xuất nhập khẩu: 457 hồ sơ, lĩnh vực Xúc tiến thương mại: 6.771 hồ sơ; 
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giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, bán hàng thông qua hoạt động xúc 

tiến thương mại, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, thương 

hiệu và hỗ trợ xử lý các tranh chấp thương mại của các định chế, nhất là lĩnh vực 

xuất khẩu hàng hóa. Tổ chức thăm hỏi trên 25 doanh nghiệp, trong đó có doanh 

nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp khởi nghiệp để nắm bắt thông tin doanh 

nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động 

của doanh nghiệp, ghi nhận các ý kiến phản ánh, những đề xuất từ doanh nghiệp 

về các thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.  

15. Ban hành Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2017 

của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng, bến 

thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.   

Công tác nâng cấp, cải tạo giao thông vận tải, kêu gọi các nhà đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ các dự án trọng điểm cho thành phố được quan tâm đúng mức. Tổ chức 

quản lý, thực hiện tốt kế hoạch duy tu sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ theo phân cấp quản lý. Công tác phối hợp rà soát, kiểm tra nhằm thay thế, bổ 

sung các biển báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa bị hư hỏng,… được tăng 

cường góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. 

16. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng bảng giá đất theo 

chủ trương quy hoạch của Nhà nước ngày càng được hoàn thiện. Trong 9 tháng 

đầu năm đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 79 

hồ sơ; định giá đất cụ thể 61 công trình, dự án; tổ chức 13 cuộc thanh tra về đất 

đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước đối với 40 doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất; tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu xử lý 

chất thải rắn… 

17. Việc rút ngắn thời gian thẩm định dự án, quy hoạch xây dựng, thiết kế 

và cấp giấy phép xây dựng được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, đã thẩm định và 

thực hiện 40 dự án, 66 công trình và 56 giấy phép xây dựng, tổ chức sát hạch và 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 43 cá nhân. Công tác phối hợp  

giữa Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Sở tài nguyên môi trường và các cơ quan 

liên quan trong việc thực hiện song song thủ tục thẩm duyệt về PCCC, thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường) với thủ 

tục thẩm định thiết kế xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cho các doanh nghiệp. 

18. Công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhiều 

chuyển biến tích cực, trong 8 tháng đầu năm 2017 có 889 doanh nghiệp thành lập 

mới, với tổng số vốn đăng ký 3.735 tỷ đồng, đạt bình quân 4,2 tỷ đồng/doanh 

nghiệp, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2016, nâng tổng số doanh nghiệp còn 

hoạt động trên địa bàn lên 7.886 doanh nghiệp đóng góp tích cực vào tổng nguồn 

lực đầu tư toàn xã hội của thành phố. Trong 9 tháng đầu năm Ngành Kế hoạch và 

Đầu tư đã tiếp nhận 9.694 hồ sơ, trong đó lĩnh vực thẩm định kế hoạch đấu thầu 

là: 57 hồ sơ, lĩnh vực đăng ký kinh doanh: 9.581 hồ sơ, lĩnh vực có vốn đầu tư 

nước ngoài: 17 hồ sơ, lĩnh vực có vốn đầu tư trong nước: 39 hồ sơ; còn 182 hồ 

sơ đang giải quyết trong các lĩnh vực, có 07 hồ sơ trả trễ hẹn trong đó 06 hồ sơ 

thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh và 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực có vốn đầu tư 

trong nước (do bị lỗi trong hệ thống đăng ký thông tin quốc gia), đạt tỷ lệ 99,9%.  
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19. 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. Đẩy mạnh cơ 

chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 113 cơ quan hành chính nhà nước địa 

phương giúp tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành 

chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước; tính đến cuối tháng 08, thành phố thực hiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 562 thủ tục hành chính (mức 

độ 3: 442 thủ tục hành chính, trong đó riêng cấp xã có 6 thủ tục hành chính; mức 

độ 4: 120 thủ tục hành chính), tăng 225 thủ tục so với cuối năm 2016, tiếp nhận 

và giải quyết 1.947 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.  

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây 

khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính được 

tăng cường; ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ năm 

2017, tổ chức kiểm tra tại 16 đơn vị gồm 07 sở, 03 quận, huyện, 06 xã, phường, 

thị trấn. Kiểm tra đột xuất về cải cách hành chính đã tiến hành kiểm tra tại 26 

đơn vị gồm 04 sở và 02 phòng ban, 02 bộ phận một cửa quận, huyện và 18 xã, 

phường, thị trấn. Qua đó, nâng cao ý thức của cán bộ công chức, viên chức trong 

phục vụ Nhân dân và Doanh nghiệp. 

 20. Công tác cung ứng nguồn lao động và tư vấn việc làm cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố được triển khai quyết liệt, hoàn thành thủ tục quan 

hệ lao động cho 22.175 lượt người xin làm việc tại doanh nghiệp; kết nối việc 

làm trong nước cho 1.468 lao động và đào tạo nghề và kỹ năng lao động cho 220 

lượt người trước khi xin việc làm tại doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động cho 

07 người lao động nước ngoài làm việc tại 05 đơn vị, tổ chức các hoạt động tư 

vấn, đào tạo kỹ năng với trên 2.000 lượt người tham dự. Toàn thành phố hiện có 

66 cơ sở dạy nghề chính thức đăng ký hoạt động, cụ thể: Trường dạy nghề công 

lập 09; Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề: 11; Trường 

dạy nghề ngoài công lập: 21; Cơ sở dạy nghề khác: 25; quy mô đào tạo hằng 

năm khoảng 40.000 người,… đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho 

cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

21. Chỉ đạo Cục Thuế thành phố thành lập Tổ chỉ đạo phát triển doanh 

nghiệp từ hộ, cá nhân sản xuất kinh doanh đến năm 2020; Cục Thuế thành phố 

đã ban hành Kế hoạch số 1700/KH-CT ngày 17 tháng 8 năm 2017 chỉ đạo các 

Chi cục Thuế quận, huyện triển khai thực hiện. Công tác đôn đốc việc kê khai, 

nộp thuế điện tử nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp đạt nhiều kết 

quả tích cực: có 8.925 doanh nghiệp MST 10 số đang hoạt động thực hiện kê 

khai thuế điện tử, đạt 100%; tổng số doanh nghiệp đang hoạt động thuộc diện 

nộp thuế điện tử là 7.196 doanh nghiệp, đến ngày 20/8/2017 có 7.136 doanh 

nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt 99,17%, trong đó số 

doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với các ngân hàng thương mại là 6.956 

doanh nghiệp, đạt 96,66%. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt làm được: 

Kịp thời xây dựng và triển khai chương trình hành động của UBND thành 

phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 

19-2017/NQ-CP của Chính phủ, quán triệt đến tuyên truyền sâu rộng đến toàn 

thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh 

nghiệp và Nhân dân thành phố cùng tổ chức thực hiện và bước đầu đem lại nhiều 

kết quả tích cực. Thủ tục thuế, hải quan được đẩy mạnh thông qua việc áp dụng 

hiện đại hoá, giảm thủ tục, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử quốc gia được vận hành hiệu quả đáp ứng được yêu cầu 

dịch vụ công mức độ 4. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính; 

chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" và dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được nâng cao. Môi trường đầu tư, kinh 

doanh được cải thiện, thời gian cấp phép các thủ tục chuyên ngành trong lĩnh vực 

phòng cháy chữa cháy, xây dựng, thẩm định thiết kế công trình, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất,.. được giảm mạnh. 

2. Một số khó khăn: 

Việc rà soát, đánh giá loại bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, gây 

cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó 

khăn. Vì tất cả các thủ tục hành chính đều do Trung ương ban hành và công bố; 

mặc khác văn bản pháp luật có liên quan thủ tục hành chính thường xuyên thay 

đổi, bổ sung đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Công tác cải 

cách hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm rút ngắn thời gian thông quan còn 

phụ thuộc vào rất nhiều sự phối hợp của các Bộ, Ban ngành liên quan nên việc 

giảm thủ tục hải quan và rút ngắn thời gian thông quan đòi hỏi phải có sự phối 

hợp nhịp nhàng và đồng bộ từ nhiều cấp theo tinh thần của Nghị quyết 19-

2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính 

nhà nước đã được triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, do các 

trang thiết bị bắt đầu xuống cấp, hư hỏng, chậm thay thế, sửa chữa (một phần do 

hạn chế về kinh phí) nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong hoạt động 

giải quyết thủ tục hành chính. Một số Sở, ngành thành phố và UBND quận, 

huyện chưa quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-

CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, một số cơ quan được giao 

nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ còn chưa sâu sát trong triển khai 

và hiệu quả chưa cao. 

Công tác tổ chức đối thoại với doanh nghiệp tại một số quận huyện tuy đã 

được thực hiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, bước đầu chỉ ghi nhận vướng mắc, 

kiến nghị, chưa đi vào thực chất, chưa giải quyết dứt điểm hoặc thỏa đáng những 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp như các quy trình về đất đai, xây dựng, 

thuế,... cũng như theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh 

nghiệp. 
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IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017 

1. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, 

Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của 

UBND thành phố; trong đó, quyết liệt, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của các ngành và 

UBND quận, huyện; đảm bảo việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả.  

2. Xây dựng giải pháp phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo hướng 

đạt về số lượng và chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ kịp 

thời các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung bằng nhiều hình 

thức cho người nộp thuế. Tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế; tổ chức 

Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế; thực hiện các Chương trình, đề án thuộc 

chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; vận động chuyển đổi một 

số (10%) hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh 

nghiệp. Phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến 

thức có liên quan cho cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên địa bàn. 

3. Triển khai Đề án khai thác và phát triển quỹ đất giai đoạn 2017 - 2021, 

nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; rà soát, thẩm định việc bồi thường hỗ trợ tái 

định cư tạo sự đồng thuận của người dân theo chủ trương quy hoạch của Nhà nước 

trong công tác thu hồi đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự 

án, thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội. Phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh SMART City” 

4. Tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định về quản lý hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành (cấp giấy phép, nhập khẩu, kiểm dịch, 

kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng, dịch vụ xuất, nhập khẩu). Thực hiện công khai 

hóa tiêu chuẩn áp dụng, đơn vị thực hiện kiểm tra, thời gian và chi phí đối với 

từng mặt hàng xuất, nhập khẩu cụ thể, phấn đấu đạt thời gian thông quan qua biên 

giới dưới 10 ngày đối với hàng xuất khẩu và dưới 12 ngày đối với hàng nhập 

khẩu, góp phần cải thiện chỉ số “Giảm chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính”. Tăng cường công tác quản lý thị trường hàng hóa, dịch vụ, nhất là đối với 

lĩnh vực bán hàng đa cấp hiện nay. 

5. Xây dựng kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi 

trường Việt Nam đến năm 2025” theo Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13 tháng 

02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản.  

6. Phê duyệt đề án Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận 

tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-

2020 và định hướng đến năm 2030, nhằm mở rộng mạng lưới xe buýt với tần suất 

cao hơn phục vụ nhu cầu của Nhân dân và Doanh nghiệp. 

7. Tiếp tục phát huy mô hình một cửa và một cửa liên thông, rà soát, kiện 

toàn các quy chế phối hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ 

tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư - đất đai - xây dựng; rà soát, bãi bỏ hoặc kiến 

nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, tạo mọi 

thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và rủi ro thực hiện thủ tục hành chính 
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của doanh nghiệp, người dân và các nội dung có liên quan đến các chỉ số thành 

phần thuộc tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.  

8. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, đề xuất Trung ương 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, có năng lực cạnh tranh cao.  

9. Tăng cường 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 ngành, của thành phố. Nâng cao 

chất lượng các buổi đối thoại với doanh nghiệp, luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến 

đóng góp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện chức năng nhiệm vụ 

được giao ngày càng tốt hơn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển 

bền vững của thành phố trong thời gian tới. 

10. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo của thành phố về nâng cao Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), theo dõi tình hình hoạt động của các cơ quan, 

doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; vận dụng 

cơ chế, chính sách tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nâng cao Chỉ số 

PCI của thành phố.  

11. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và đoàn thể các cấp 

quan tâm tuyên truyền sâu rộng, quán triệt thống nhất nhận thức trong cán bộ, 

đảng viên, công chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện hiệu 

quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 19-

2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ, Chương 

trình hành động số 02/CTr-UBND năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ và 

Kế hoạch Khởi sự doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020  

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-

2017/NQ-CP  ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 

2017, UBND thành phố Cần Thơ kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- VP Chính phủ (HN, TP.HCM); CHỦ TỊCH 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Thành ủy; TT. HĐND thành phố;  

- TT. UBMTTQ VN thành phố; 

- CT và các PCT. UBND thành phố; 

- Cơ quan Trung ương trên địa bàn;             

- Sở, ban ngành và Đoàn thể thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND thành phố (2,3); 

- Lưu VT. P.Cao 
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