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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số: 09/CTr-UBND 

  

                Cần Thơ, ngày  01 tháng  6  năm 2018 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố  
 

1. Hoạt động trọng tâm của UBND thành phố 

Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố  

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở KH&ĐT  

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo 

Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân 

dân thành phố; tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh tế - xã 

hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 

Sở KH&ĐT 

Chỉ đạo tiếp tục công tác rà soát hoàn chỉnh hệ thống cơ 

cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của 

Chính phủ 

Sở, ban, ngành và 

UBND quận, 

huyện 

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2018 

“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” 6 tháng đầu năm  

 Sở Nội vụ, Sở 

KH&ĐT và sở, 

ban, ngành, UBND 

quận, huyện 

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách trên 

địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu 

hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và huy động các 

nguồn lực đầu tư phát triển 

Sở KH&ĐT 

Chỉ đạo gặp gỡ, tiếp xúc định kỳ các doanh nghiệp hỗ trợ 

giải quyết các khó khăn; đẩy mạnh và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển  

Sở KH&ĐT 

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng 

đất và các quy hoạch công trình, dự án phát triển ngành, 

lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của thành phố  

  Sở TN&MT, Sở 

Xây dựng, Sở 

Công Thương, Sở 

KH&ĐT 

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung (báo cáo, tờ trình,...) trình 

Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018 

Cơ quan  

chuyên môn 

Chỉ đạo đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, 

kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh 

vực phụ trách 

Thanh tra TP, Văn 

phòng UBND TP 

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại và hội Sở Ngoại vụ  
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Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

nhập quốc tế 

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND thành phố   

Chỉ đạo kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh   

Sở, ban, ngành và 

UBND quận, 

huyện 

Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát 

hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng  

Thanh tra TP 

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết 

khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật  
Thanh tra TP 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và xử lý 

sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, 

hiệu quả, đúng tiến độ  

Thanh tra TP 

Chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn 

thành phố 

Sở: Y tế, Công 

Thương, 

NN&PTNT và 

UBND quận, huyện  

Chỉ đạo 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 

Công an TP 

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg 

ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy 

vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc” 

Công an TP 

Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ,      

cứu nạn 
Cảnh sát PC&CC 

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng,   

an ninh 

Bộ Chỉ huy         

Quân sự TP 

Chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và 

giảm tai nạn giao thông trên địa bàn 

Ban An toàn giao 

thông thành phố 

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố  

Chỉ đạo tiếp tục công tác kiểm tra công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia 

Sở GD&ĐT và 

UBND quận, 

huyện 

Chỉ đạo công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc 

gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 - 2019 

Sở GD&ĐT; sở, 

ban ngành và 

UBND quận, 

huyện 

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, rà soát các điều kiện của các 

điểm đặt hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 

Sở GD&ĐT và 

UBND quận, 

huyện 

Chỉ đạo thực hiện các kết luận của lãnh đạo UBND Sở Nội vụ  
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Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

thành phố trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại các cuộc 

họp thường kỳ và việc thực hiện Kế hoạch số 01-

KH/BCĐ ngày 20/6/2017 của Ban chỉ đạo công tác Tôn 

giáo - Dân tộc về việc hỗ trợ giải quyết những vụ việc 

tồn đọng và mới phát sinh liên quan đến tôn giáo 

Chỉ đạo công tác phối hợp hỗ trợ Ban Tôn giáo Chính 

phủ tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi 

dưỡng cán bộ công tác tôn giáo tại thành phố Cần Thơ 

Sở Nội vụ  

Chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng của bộ máy và 

lực lượng làm công tác tôn giáo 
Sở Nội vụ  

Chỉ đạo tiếp tục triển khai hạng mục xây dựng cổng dịch 

vụ công trực tuyến của thành phố  
Sở TT&TT 

Chỉ đạo tiếp tục xây dựng quy hoạch phát triển xuất bản, 

in, phát hành xuất bản phẩm thành phố đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 

Sở TT&TT 

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án “Tăng cường cơ sở vật 

chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật các đài truyền thanh cấp huyện” 

Sở TT&TT 

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Hệ thống 

tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công 

dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ 

tục hành chính tại các cơ quan nhà nước thành phố giai 

đoạn 2016 - 2020” 

Sở TT&TT 

Chỉ đạo tiếp tục phối hợp thực hiện đề án thành lập Khu 

Công nghệ thông tin tập trung thành phố  
Sở TT&TT 

Chỉ đạo tổ chức họp báo định kỳ quý II năm 2018 Sở TT&TT 

Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, 

khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện 
Sở Y tế  

Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm 

vụ y tế dự phòng, hình thành hệ thống trung tâm kiểm 

soát bệnh tật và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật 

trong khu vực và cả nước 

Sở Y tế, Sở Nội vụ 

Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động y tế cơ sở, thực hiện vai trò 

là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe 

Sở Y tế, UBND 

quận, huyện  

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống 

các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng 

cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh 

tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây 

nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe tại y tế cơ sở; 

kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng 

chẩn trị đông y 

Sở Y tế, UBND 

quận, huyện  

Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Sở Y tế, UBND 
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Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra quận, huyện  

Chỉ đạo duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số 

giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng 

hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân 

số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số 

Sở Y tế và sở, ban, 

ngành, UBND 

quận, huyện  

Chỉ đạo tập trung triển khai các công trình, dự án của Sở 

Y tế quản lý 

Sở Y tế, Sở 

KH&ĐT, Sở Tài 

chính 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 

kỷ niệm ngày lễ, sự kiện của đất nước và thành phố 

trong tháng 

Sở VH,TT&DL, 

sở, ban, ngành và 

UBND quận, 

huyện  

Chỉ đạo công tác tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công 

tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2018 và 

sơ kết 6 tháng về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa - Xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị” thành phố Cần Thơ 

Sở VH,TT&DL, 

sở, ban, ngành và 

UBND quận, 

huyện  

Chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội du lịch Vườn trái cây 

Tân Lộc năm 2018 

UBND quận Thốt 

Nốt; Sở 

VH,TT&DL và sở, 

ngành liên quan  

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 

nâng cao chỉ số phát triển con người đến năm 2020 

Sở KH&ĐT,       

sở, ngành  

liên quan  

Chỉ đạo tăng cường quản lý các trung tâm đào tạo dạy 

nghề, giải pháp giải quyết việc làm  
Sở LĐ-TB&XH 

Chỉ đạo triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai 

nạn lao động có dấu hiệu tội phạm 

Sở LĐ-TB&XH 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) 
Sở LĐ-TB&XH 

Chỉ đạo tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 

2018 về công tác dân tộc   
Ban Dân tộc  

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số 
Ban Dân tộc  

Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố  

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 

thành phố Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông 

minh, giai đoạn 2016 - 2025” 

Sở KH&ĐT  

Chỉ đạo tổ chức thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 
Sở Xây dựng   

Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin Sở Xây dựng   
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Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố 

tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia 

Chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý quy 

hoạch, đô thị của thành phố 
Sở Xây dựng   

Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án phát triển thành phố 

tăng cường khả năng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu 
Sở Xây dựng 

Chỉ đạo tăng cường quản lý quy hoạch, chất lượng công 

tác thẩm định quy hoạch xây dựng; giám sát đầu tư, chất 

lượng công trình 

Sở Xây dựng 

Chỉ đạo kiểm tra triển khai thực hiện các chính sách về 

nhà ở, đặc biệt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, 

cận nghèo, công nhân   

Sở Xây dựng 

Chỉ đạo lập Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng 

thể đô thị thành phố 
Sở Xây dựng   

Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý thị trường bất động 

sản; công tác quản lý vật liệu xây dựng; Ứng dụng công 

nghệ trong xây dựng; ứng dụng vật liệu xây dựng mới 

thân thiện môi trường 

Sở Xây dựng   

Chỉ đạo lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và kế 

hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị   
Sở Xây dựng   

Chỉ đạo lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất 

sét nung bằng lò thủ công lạc hậu, lò vòng, lò đứng, lò 

thủ công cải tiến sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa 

bàn thành phố  

Sở Xây dựng   

Chỉ đạo kiểm tra công tác triển khai Thanh tra ngành; 

kiểm tra công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn      

thành phố 

Sở Xây dựng; 

UBND quận, 

huyện   

Chỉ đạo tiếp tục triển khai hợp tác với Hiệp hội Bất động 

sản Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam xúc tiến 

đầu tư các dự án phát triển đô thị 

Sở Xây dựng   

Chỉ đạo kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng 

cơ sở dữ liệu; dịch vụ công thuộc lĩnh vực ngành       

Xây dựng 

Sở Xây dựng   

Chỉ đạo lập và triển khai quy hoạch chuyên ngành hạ 

tầng kỹ thuật đô thị (cây xanh, chiếu sáng,…) 
Sở Xây dựng   

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố  

Chỉ đạo theo dõi, quản lý nhà nước của dự án đầu tư về 

khu dân cư và tái định cư 
Sở Xây dựng 

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra phối hợp với các 

cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở các chủ bến, chủ 

phương tiện neo đậu phương tiện tại cảng, bến chấp 

hành tốt các quy định về trật tự, an toàn giao thông 

Sở Giao thông    

vận tải 
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Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

đường thủy nội địa 

Chỉ đạo tiếp tục nâng cao công tác quản lý vận tải, hoạt 

động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, công tác 

quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh doanh 

bến xe khách trên địa bàn 

Sở Giao thông   

vận tải 

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho 

các chủ cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, 

chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện  nâng 

cao ý thức trong việc chấp hành đúng quy định, khi tham 

gia giao thông tại cảng, bến 

Sở Giao thông   

vận tải 

Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được        

phê duyệt  

Sở NN&PTNT 

Chỉ đạo xây dựng và triển khai các giải pháp chủ động 

hội nhập quốc tế trên lĩnh vực nông nghiệp  
Sở NN&PTNT 

Chỉ đạo kiểm tra sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, khôi phục phát triển chăn nuôi, thủy sản 

và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

Sở NN&PTNT 

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 

nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, tạo giống và 

xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản của thành phố  

Sở NN&PTNT 

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra tiến độ thi công các công trình 

xây dựng cơ bản trọng điểm về nông nghiệp, thủy lợi,      

thủy sản  

Sở NN&PTNT 

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra tình hình quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản 
Sở NN&PTNT 

Chỉ đạo nhân rộng mô hình liên kết hợp tác hiệu quả 

trong nông nghiệp theo hướng liên kết chặt chẽ giữa 

kinh tế hộ với doanh nghiệp, thị trường   

Sở NN&PTNT 

Chỉ đạo tiếp tục triển khai Đề án khai thác quỹ đất; tăng 

cường kiểm tra, giám sát công tác giải phóng mặt bằng 

các công trình trọng điểm  

Sở TN&MT 

Chỉ đạo công tác thu hồi 5%- 10% quỹ đất các dự án, kịp 

thời bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi  
Sở TN&MT 

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra môi 

trường các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, 

các khu xử lý rác, bệnh viện, chợ, kênh, rạch… 

Sở TN&MT, sở, 

ban, ngành          

liên quan 

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát xử lý các dự án, công trình 

chậm đưa đất vào sử dụng 
Sở TN&MT 

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện thẩm định chính sách bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư, định giá đất cụ thể, giải 
Sở TN&MT 
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Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của thành phố 

Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố  

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với phát 

triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản trên địa bàn 

các quận, huyện  

Sở Công Thương, 

sở, ban, ngành, 

UBND quận, huyện  

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư hạ tầng các 

cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường xúc 

tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công 

nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố 

Sở Công Thương; 

sở, ban, ngành và 

UBND quận, 

huyện  

Chỉ đạo tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh 

Sở Công Thương, 

sở, ban, ngành và 

UBND quận, 

huyện  

Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo 

hướng ưu tiên thu hút đầu tư ngành công nghiệp kỹ thuật 

cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành 

công nghiệp mũi nhọn  

Sở Công Thương, 

sở, ban, ngành và 

UBND quận, huyện  

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách 

khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, công nghiệp 

hỗ trợ trên địa bàn thành phố  

Sở Công Thương, 

sở, ban, ngành và 

UBND quận, 

huyện  

Chỉ đạo tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  

Sở Công Thương; 

sở, ngành; UBND 

quận, huyện  

Chỉ đạo tăng cường liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long để đẩy mạnh 

phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ  

Sở Công Thương  

Chỉ đạo tiếp tục triển khai Quyết định số 896/QĐ-

UBND ngày 11/4/2016 của UBND thành phố về việc 

ban hành Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 

- 2020 

Sở Công Thương  

Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, thu thập thông tin tình hình thị 

trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn 

bán hàng nhập lậu; vận chuyển, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Sở Công Thương 

Chỉ đạo cập nhật, đăng tải thông tin về tiềm năng, cơ hội 

đầu tư và đăng tải các thông tin về hoạt động xúc tiến 

đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hội chợ triển 

lãm trên website Trung tâm  

Trung tâm XT 

ĐTTM&HCTL 
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Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

Chỉ đạo tiếp tục cập nhật và thiết kế ấn phẩm giới thiệu 

tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố  

Trung tâm XT 

ĐTTM&HCTL 

Chỉ đạo công tác tổ chức hội chợ và sự kiện tại thành 

phố Cần Thơ 

Trung tâm XT 

ĐTTM&HCTL, Sở, 

ban, ngành liên quan 

Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Japan Desk Cần Thơ 
Trung tâm XT 

ĐTTM&HCTL 

Chỉ đạo tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại 

thị trường nội địa 

Trung tâm XT 

ĐTTM&HCTL, Sở, 

ban, ngành và UBND 

quận, huyện 

Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp triển khai bồi 

hoàn, giải phóng mặt bằng để có đất sạch cho nhà đầu tư 

BQL các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp  

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố  

Chỉ đạo tiếp tục công tác thu, chi và điều hành ngân 

sách năm 2018 
Sở Tài chính  

Chỉ đạo công tác xếp loại doanh nghiệp nhà nước và 

đánh giá hiệu quả hoạt động của viên chức quản lý 

năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước do UBND 

thành phố làm đại diện chủ sở hữu 

Sở Tài chính  

Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ phát 

triển tài sản trí tuệ thành phố giai đoạn 2016 - 2020 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, sở, 

ban, ngành liên 

quan  

Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa thành phố đến năm 2020 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, sở, 

ban, ngành        

liên quan  

Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai 

đoạn 2018 - 2020 

Sở Khoa học và 

Công nghệ  

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU 

ngày 01/8/2016 về phát triển, ứng dụng khoa học và 

công nghệ; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 

23/9/2016 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 

01/8/2016 của Thành ủy  

Sở Khoa học và 

Công nghệ, sở, 

ban, ngành liên 

quan  

Chỉ đạo công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và 

địa phương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới       

công nghệ  

Sở Công Thương, 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, UBND 

quận, huyện  

Chỉ đạo xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ Sở Khoa học và 
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Nội dung  
Cơ quan, đơn vị  

thực hiện 

năm 2019 Công nghệ; sở, ban, 

ngành    

Chỉ đạo tiếp tục công tác sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp nhà nước  

Sở KH&ĐT, Sở Tài 

chính, sở, ngành  

liên quan  

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hải quan 

năm 2014, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các 

Thông tư quy định về thủ tục Hải quan 

Cục Hải quan và các 

sở, ngành liên quan  

Tăng cường quản lý, giám sát các tờ khai vận chuyển 

độc lập, cập nhật thông tin đầy đủ và phản hồi cho Chi 

Cục Hải quan nơi có hàng hóa vận chuyển đi; cập nhật 

thông tin bảo hộ sở hữu trí tuệ 

Cục Hải quan và các 

sở, ngành liên quan  

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách nhà 

nước, chống thất thu và xử lý nợ đọng năm 2018 

Cục Hải quan, Sở Tài 

chính, Cục Thuế, 

KBNN Cần Thơ   

 

2. Ban hành các văn bản 

Stt Văn bản 
Cơ quan, đơn vị 

tham mưu 

 Quyết định  

1 
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đô thị thành 

phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

Sở Giao thông     

vận tải  

2 
Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông thành phố 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

Sở Giao thông     

vận tải  

3 

Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất 

công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô 

nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn từ nay 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” 

Sở Công Thương 

4 
Phê duyệt đề án quy hoạch chợ siêu thị, trung tâm 

thương mại  
Sở Công Thương  

5 
Phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại thành 

phố giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030 
Sở Công Thương  

6 
Điều chỉnh giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối 

với cá nhân và tổ chức đang thuê 
Sở Xây dựng  

7 

Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích, 

ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa 

bàn thành phố 

Sở Xây dựng  

8 

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Sở Nội vụ  

 Kế hoạch  
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1 

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, di sản văn hóa 

phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với 

phát triển du lịch 

Sở VH,TT&DL 

2 
Kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số 
Ban Dân tộc  

3 
Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 

2018 và dịp Tết Nguyên đán năm 2019 
Sở Công Thương  

 Đề án  

1 

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyên truyền cổ 

động trực quan và quảng cáo ngoài trời thành phố 

Cần Thơ, giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 

năm 2020 

Sở VH,TT&DL 

2 
Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch thành phố 

giai đoạn năm 2018 - 2020, định hướng năm 2030 
Sở VH,TT&DL 

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công theo các nội dung nêu trên 

nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian đã quy định. 

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, nếu có phát sinh những vấn đề bất cập, 

UBND thành phố sẽ bổ sung vào chương trình công tác và phân công cơ quan, 

đơn vị chuẩn bị nội dung để tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- VP.Chính phủ; 

- BTL Quân khu 9; 

- Đoàn ĐBQH thành phố; 

- BTV.Thành ủy; 

- TT.HĐND thành phố; 

- TT.UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể; 

- Sở, ban, ngành thành phố;  

- VP.Thành ủy; 

- VP.HĐND thành phố; 

- VP.UBND thành phố (2,3,6); 

- UBND quận, huyện; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT,LHK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  
  

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 

 


	VNS0001

		2018-06-01T16:56:23+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




