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UBND TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  66  /BC-VPUB                  Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2017 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố 

(từ ngày 16/6/2017 đến ngày 22/6/2017)   
 

 
 

 

 
 

 

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

Trong tuần, lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì 04 cuộc họp; 05 buổi đi 

kiểm tra, giám sát và làm việc thực tế; 02 buổi giải quyết khiếu nại và đối thoại với 

công dân; tiếp và làm việc với 02 đoàn công tác, trong đó có 01 đoàn quốc tế; với 

một số hoạt động trọng tâm như sau: 

- Tham dự: Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố 

cáo phức tạp kéo dài; Hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ Hè Thu 2017 và Triển khai kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, mùa 2017 tại Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu 

Long”; Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn thành phố; 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Quận ủy Ninh Kiều; Kỷ niệm 

92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) và Tổng kết 

giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XI năm 2016 – 2017; Kỷ niệm 53 năm Ngày 

thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (24/6/1964 - 24/6/2017); Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia. 

- Chủ trì họp: kiểm tra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng 

cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TPCT; kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước; nghe báo cáo việc thực hiện và quản lý chương trình, kế 

hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn thành phố; nghe báo cáo công tác PCCC và 

cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức giám sát triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 của 

Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch tại xã Mỹ Khánh, phường Tân An, huyện 

Phong Điền, quận Ninh Kiều và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Tổ chức đi kiểm tra tình hình sạt lở tại quận Ô Môn và làm việc với UBND 

huyện Vĩnh Thạnh về xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp và làm việc với: Đoàn Hàn Quốc; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam (VNPT). 

- Trong tuần, UBND thành phố đã tiếp nhận 410 văn bản, gồm: 100 văn bản 

Trung ương và 310 văn bản địa phương; phát hành 344 văn bản, gồm 45 quyết 

định, 101 công văn và 198 văn bản khác.  

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

1. Nông nghiệp:  

Đến ngày 21/6/2017, Lúa Hè Thu 2017 đã thu hoạch 66.553, năng suất ước 

đạt 6,07 tấn/ha tăng so với cùng kỳ; Lúa Thu Đông 2017 đã xuống giống được 

59.029 ha, trong đó diện tích lúa giai đoạn mạ 38.019 ha, đẻ nhánh 20.303 ha và 
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đòng 706 ha.. Tổng diện tích gieo trồng rau, màu, đậu các loại và cây công nghiệp 

ngắn ngày là 12.433 ha chậm hơn 3.783 ha so với cùng kỳ và đã thu hoạch được 

9.566 ha. Tình hình sinh vật gây hại đối với: vụ Hè Thu 2017 tổng diện tích nhiễm 

dịch hại là 607 ha, tăng 145 ha so với tuần qua và cao hơn 607 ha so với cùng thời 

điểm vụ Hè Thu 2016, chủ yếu tăng diện tích nhiễm rầy nâu.; vụ Thu Đông 2017 

tổng diện tích nhiễm dịch hại là 460 ha, tăng 311 ha so với tuần qua và cao hơn 275 

ha so với cùng thời điểm vụ Thu Đông 2016, chủ yếu tăng diện tích nhiễm rầy nâu, 

bọ trĩ và bệnh đạo ôn lá. 

2. Thương mại:   

a) Giá cả một số mặt hàng thiết yếu (ngày 20/6/2017):   

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

gạo Tài Nguyên Chợ Đào giá 17.000 đ/kg; gạo thơm Long An giá 14.500 đ/kg; mặt 

hàng gạo Đài Loan giá 15.000 đ/kg; gạo 504 giá 10.000 đ/kg; gạo một bụi Vĩnh 

Thuận giá bán 12.000 đ/kg; gạo một bụi Cà Mau giá bán 11.000 đ/kg; gạo thường 

Hàn Châu giá 12.000 đ/kg. 

- Hàng thực phẩm: Giá heo hơi giảm ổn định, với giá bán dao động từ 28.000 

- 29.000 đ/kg. Một số mặt hàng tươi sống 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 

14.000 đ/vĩ (06 trứng); trứng vịt giá bán 13.000 đ/vĩ (06 trứng). 

- Cá các loại: Cá tra nguyên liệu ổn định, với giá bán dao động từ 21.600 - 

22.500 đ/kg. Một số loại cá khác có giá bán giảm, cụ thể: cá lóc đồng giá bán 

140.000 đ/kg (giảm 10.000 đ/kg); cá rô đồng giá 60.000 đ/kg (giảm 10.000 đ/kg); 

cá basa giá bán 45.000 đ/kg. 

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

giá ổn định, cụ thể: VT gas giá 285.500 đ/chai 12kg; Total gas giá 285.500 đ/chai 

12kg; SP gas giá 285.500 đ/chai 12kg; Elf gas giá 322.500 đ/chai 12kg. 

- Xăng, dầu: Giá xăng, giá dầu ổn định, cụ thể: Xăng A95-II, III giá 18.060 

đ/lít; xăng A92-II giá 17.360 đ/lít; xăng E5 Ron 92-II giá 17.150 đ/lít; dầu Diezel 

(0.05%S) giá 13.480 đ/lít; dầu hỏa giá 12.110 đ/lít. 

- Vàng, ngoại tệ: Vàng (nhẫn) SJCCT (99,99%) giá bán ra 3.477.000 đ/chỉ 

(giảm 28.000 đ/chỉ); đô la Mỹ giá bán 22.760 đ/USD (tăng 30 đ/USD). 

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

22/6/2017: Gạo khoảng 197.300 tấn; thủy sản hàng bán thành phẩm ước 4.250 tấn, 

với giá trị tương đương gần 11,8 triệu USD; sắt thép xây dựng khoảng 4.120 tấn; 

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

trường, các doanh ng hiệp điều tiết sản xuất nên lượng tồn kho không lớn. 

c) Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 44 vụ, phát hiện 32 vụ vi phạm 

(tương đương so với tuần trước) và đã xử lý 33 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân 

sách nhà nước hơn 295 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 20/6/2017 thực hiện 4.953,7 tỷ 

đồng, đạt 38,62% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Tổng thu ngân sách 

nhà nước theo chỉ tiêu giao thực hiện 4.843,6 tỷ đồng, đạt 43,23% dự toán Trung 

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

4.212,9 tỷ đồng, đạt 41,89% dự toán Trung ương giao và đạt 41,15% 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 22/6/2017: tổng số 2.023,1 tỷ đồng, đạt 42,3% so với kế hoạch. Trong đó, 

do địa phương quản lý đã thực hiện 1.758,4 tỷ đồng, đạt 40,9% so với kế hoạch. 

4. Văn hóa - Xã hội:   

a) Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; 

Kiểm tra, nắm tình hình các cơ sở giáo dục mầm non thuộc quận Ninh Kiều tổ chức 

các hoạt động trong hè và kiểm tra hoạt động hè năm 2017 tại các trường tiểu học 

thuộc quận Bình Thủy, Ninh Kiều.  

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

thành phố; xảy ra 53 ca bệnh sốt xuất huyết (tăng 06 ca so với tuần trước), 31 ca 

bệnh tay chân miệng (tăng 05 ca so với tuần trước), 02 ca bệnh thủy đậu (tăng 02 

ca so với tuần trước), không xảy ra bệnh sởi, khám chữa bệnh liên quan đến tai nạn 

giao thông trên địa bàn thành phố là 173 ca (tăng 07 ca so với tuần trước). 

c) Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ 

phục vụ Ngày Quốc tế Yoga; Biểu diễn chương trình định kỳ tại Bến Ninh Kiều và 

Chợ nổi Cái Răng; Tham dự Hội thao khuyết tật toàn quốc năm 2017, đạt: 07 HCV, 

04 HCB, 03 HCĐ và đang đứng thứ II toàn đoàn; Tham dự giải vô địch Thể dục 

Thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 24, tại Vũng Tàu, đạt 01 HCB; Giải Vô địch 

Điền kinh trẻ quốc gia năm 2017, tại Đồng Nai, đạt 01 HCV, 02 HCĐ. 

5. Công tác tiếp công dân:  

Tổ chức tiếp 15 lượt công dân, tăng 06 lượt so với tuần trước (15/09 lượt). 

Nội dung: Công dân đến gửi đơn, thư cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố 06 lượt; 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 02 lượt; tranh 

chấp đất đai 03 lượt; khiếu nại khác 04 lượt. 

6. Quốc phòng, an ninh:  

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

được đảm bảo ổn định. Trong tuần không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, 

đường bộ, cứu hộ, cứu nạn. So với tuần trước, xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 05 vụ 

(tăng 01 vụ), đã điều tra 05 vụ, bắt 07 đối tượng. Xảy ra 01 vụ cháy tại phường Phú 

Thứ, quận Cái Răng không có thiệt hại về người, về tài sản chưa xác định. Vụ việc 

Cảnh sát PCCC thụ lý theo thẩm quyền. 

b) Tình hình xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống hình ảnh: Phát hiện 513 

lượt vi phạm (tăng 99 lượt so với tuần trước), tiến hành xử phạt 41 lượt với số tiền 

trên 49 triệu đồng. 
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III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG TUẦN TỚI CỦA 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh các nội dung Tờ trình, Nghị 

quyết,... trình tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2017. 

2. Tham dự: Hội nghị triển khai Kế hoạch Thành ủy thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và các văn bản 

về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa IX) về nâng cao 

chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện 

Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam bộ; Hội 

nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); Hội thảo “Triển khai xây dựng Chiến 

lược tăng cường khả năng chống chịu tại thành phố Cần Thơ”; Lễ kỷ niệm 115 năm 

ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902 - 29/6/2017); Lễ Khởi công Nhà 

máy xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Thới Lai. 

3. Dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc Hội thành phố tại 

phường Cái Khế, quận Ninh Kiều; phường Hưng Phú, quận Cái Răng; phường Tân 

Lộc, quận Thốt Nốt; xã Giai Xuân, huyện Phong Điền; xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh 

Thạnh; xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ và xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. 

4. Tổ chức đi khảo sát tình hình thực tế các hộ dân dọc kênh Cái Sắn tuyến 

Quốc lộ 80, huyện Vĩnh Thạnh. 

5. Tiếp và làm việc với: Đoàn công tác thành phố Edmonton, thành phố 

Rossland (Canada); Đoàn công tác Liên đoàn đô thị Canada và Hiệp hội các đô thị 

Việt Nam. 

6. Chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch tốt vụ lúa Hè Thu, xuống giống vụ Thu 

Đông; phòng, chống thiên tai, sạt lở và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng 

cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

7. 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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